
 

 

 

 

 

 

 

 

fevereiro 2021 

 

 



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO  

Parte A – Conclusões e Recomendações 
 

Índice 

1. Considerações prévias ........................................................................................................ 3 

1.1. Constituição e opções de apresentação do relatório ...................................................... 3 

1.2. Preâmbulo ..................................................................................................................... 5 

2. Síntese conclusiva .............................................................................................................. 5 

3. Recomendações ................................................................................................................. 8 

4. Referencias à participação nas sessões ............................................................................. 10 

5. Agradecimentos ............................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO  

Parte A – Conclusões e Recomendações 
 

1. Considerações prévias 

1.1. Constituição e opções de apresentação do relatório 

O conteúdo do presente relatório foi organizado de forma a permitir quatro níveis 

distintos de abordagem em função das perspetivas e interesses de análise centradas em 

quatro âmbitos distintos: 

• o âmbito de análise essencial para os destinatários que pretendem do relatório 

extrair as questões essenciais de ordem politica e institucional apresentadas, 

dado que contem as conclusões e recomendações;  

• o segundo âmbito de análise pretende responder a quem procura no relatório o 

conteúdo das temáticas abordadas e os elementos informativos referenciados 

nas respetivas sessões, como forma de avaliar as diversas sensibilidades e 

interesses presentes no território, com implicações ao nível das transformações 

que estão em curso no espaço rural, marcadas pelos processos de intensificação 

da agricultura;  

• o terceiro âmbito destina-se preferencialmente a quem privilegia também as 

questões de ordem técnico jurídica que definem o enquadramento 

regulamentar e normativo das matérias em análise a partir de um detalhe mais 

pronunciado principalmente sobre os instrumentos de gestão territorial de 

regulação. 

•  E por último o quarto âmbito relativo à documentação de apoio, que serviu de 

base à apresentação do presente relatório com a finalidade de responder a quem 

procura um aprofundamento mais alicerçado em referenciais descritivos e 

testemunhos sobre as problemáticas abordadas, principalmente ao nível das 

sessões.  

Assim, no primeiro nível de abordagem consta a exposição da síntese conclusiva e da 

apresentação de recomendações, para além do preâmbulo onde se descreve a 

justificação da criação do grupo de trabalho e consequente elaboração do presente 

Relatório constituindo este conteúdo a Parte A.  

Relativamente ao segundo nível de abordagem detalha-se a identificação das principais 

questões relativas aos processos de transformação em curso, a partir da identificação 

das principais problemáticas e referencias genéricas aos factos, enquadramentos e às 
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grandes temáticas subjacentes às mudanças que estão a ocorrer no espaço rural, 

correspondente à Parte B do Relatório. 

O terceiro nível de abordagem reporta-se à descrição dos meios de enquadramento 

legislativo e normativo que regulam as questões referenciadas nas sessões, cujos 

conteúdos são expostos na Parte C. 

Por último, na Parte D apresentam-se peças descritivas, declarações e anexos utilizados 

na elaboração do Relatório.   

Em relação aos meios de enquadramento que regulam as questões referenciadas 

distinguem-se os IGT com referência direta sobre as áreas de análise do relatório e 

elementos complementares de regulamentação, no âmbito dos IGT procurou-se 

destacar os elementos de enquadramento mais importantes referentes ao PNOPOT – 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território; PROT Alentejo – Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo; PDM de Beja – Plano Diretor 

Municipal.  

Ainda neste ponto de análise distinguem-se outros planos de enquadramento no âmbito 

dos quais se distinguem: PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020; 

Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis; a Lei da Água; O Plano Nacional da Água; 

Os Planos de Gestão da Região Hidrográfica; Programa Nacional de Regadios; Programa 

Nacional para o Uso Eficiente da Água; Programa de Valorização do Interior e o 

Programa Nacional de Reformas.  

 

Na Parte D inclui-se o ponto  intitulado “elementos descritivos de apoio à elaboração do 

relatório”, são destacados referências, textos, registos e apontamentos referentes: ao 

resumo das sessões; apresentação dos documentos entregues pelos participantes nas 

sessões; referencias às iniciativas legislativas que ocorrerem na Assembleia da República 

sobre a problemática da mudança do uso do solo em espaço rural; registos fotográficos 

sobre situações que ilustram boas e más práticas; links de referência; lista de 

abreviaturas; e bibliografia diversa. 

 

Como nota final, é importante referir que há ainda outra legislação com incidência 

regulamentar ao nível das temáticas em análise tendo sido apenas destacada os 

diplomas e os instrumentos que se afiguram de maior relevância. 
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1.2. Preâmbulo 

Na reunião da Assembleia Municipal de Beja de dia 26 de novembro de 2018, foi 

proposta pelo/as deputado/as da CDU a constituição de um Grupo de Trabalho na 

Assembleia Municipal para análise e apreciação dos processos de desenvolvimento da 

agricultura, tendo sido apresentado o documento de fundamentação da referida 

proposta e enviado posteriormente para os restantes representantes na Assembleia 

Municipal. Na reunião de 25 de fevereiro de 2019 foi constituído o referido grupo para 

análise dos processos de desenvolvimento da agricultura no que refere especialmente 

às culturas intensivas e superintensivas.  

Desse grupo de trabalho faziam parte o/as seguintes deputados/as municipais: Jacinto 

Manuel Cristina Franco (PS); Vítor Manuel Ramires Morais Besugo, Presidente da Junta 

de Freguesia de Beringel (PS); Miguel Machado Quaresma (CDU); Sérgio Manuel Nunes 

Engana, Presidente da União de Freguesias de Salvada e Quintos (CDU); Fernanda Maria 

dos Santos Pereira (PSD); Gina Alice Esteves Quental Mateus (BE); Leonel de Jesus Rato 

Sousa, Presidente da Junta e Freguesia de São Matias (PSMCT). Na sua reunião de 06 de 

maio de 2019, ficou definida a metodologia de trabalho a adotar que passou pela 

realização de reuniões setoriais segundo o seguinte calendário: 13 de junho 2019 – 

Técnicos e Especialistas; 18 de junho 2019 – Instituições e Entidades Coordenadoras; 27 

de junho 2019 – Entidades Empresariais; 04 de julho 2019 – Associações e Público em 

Geral. 

Todas as reuniões foram abertas ao debate com todo/as o/as cidadãos/cidadãs que 

pretenderam participar. As informações foram ainda complementadas com outras 

intervenções de outras entidades e documentação enviada pelos intervenientes. 

2. Síntese conclusiva 

A elaboração do Relatório prolongou-se mais do que inicialmente se esperava, devido à 

conjuntura em que nos encontramos e a atrasos na receção de informação considerada 

relevante para esclarecimento de algumas problemáticas referenciadas no âmbito das 

sessões. 

Face aos objetivos inicialmente traçados, no essencial, pode-se referir que o relatório 

confirma a existência de questões pertinentes que merecem ser devidamente 

abordadas pelas instituições, com competência nas matérias versadas, para que se 
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encontrem as soluções mais adequadas aos problemas e desafios com que se debate o 

território. Cabe também a estas entidades o papel de reconhecer as sensibilidades 

presentes no território e identificar os principais interesses que estão em causa nos 

processos de transformação, para que possam encontrar-se as melhores soluções, que 

passam naturalmente pela necessidade de concertação e de compatibilização de valores 

e interesses de agentes económicos, institucionais e da população, em geral, bem como 

de natureza pública e privada. 

Por outro lado, os processos de transformação em curso no Concelho desencadeiam 

quadros de rutura e de instabilidade que devem ser considerados como naturais em 

processos de mudança, constituindo um desafio para todos encontrar as melhores 

soluções para dar resposta aos grandes desafios da atualidade.  

A revitalização da demografia, através da inversão da tendência de perda sistemática de 

população no espaço rural, constitui provavelmente o maior de todos os desafios que 

se colocam ao nosso território.  

Assim não basta proclamar objetivos, mas fundamentalmente encontrar os rumos 

certos para alcançar os resultados desejados, que passam essencialmente pela 

dinamização de processos económicos e sociais, através da mobilização e 

aproveitamento dos recursos e incremento de dinâmicas de desenvolvimento, 

centradas na intensificação da agricultura e no aproveitamento do EFMA para promover 

a diversificação da base económica. Face à importância da demografia, a aposta deverá 

centrar-se em intensificar as atividades que potenciem a ocupação de mão-de-obra para 

fixar população e atrair novos residentes.  

Este contexto de desenvolvimento deverá ocorrer num quadro de sustentabilidade, 

constituindo a conciliação das perspetivas produtivistas com o sentido da preservação 

dos valores biofísicos e incremento da empregabilidade, o segundo grande desafio de 

desenvolvimento que se coloca ao território concelhio. 

Este referencial de ordem estratégica, a par da valorização das condições e qualidade 

de vida, sintetiza as várias sensibilidades, que se manifestaram, de distintas formas, 

como preocupações evidenciadas nas sessões.   

Apesar das incertezas face ao futuro, foi reconhecido que, comparativamente com 

outros territórios, o Concelho dispõe de condições impares para enfrentar estes desafios 

com confiança, decorrente de um projeto que se afigura estruturante e que marca a 

diferença enquanto oportunidade de desenvolvimento que deve ser aproveitada, o 

EFMA, conjugado com outras âncoras de desenvolvimento, igualmente estruturantes, 
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como sejam o aproveitamento de fins múltiplos do Aeroporto e a centralidade 

geográfica e administrativa do Concelho, particularmente da cidade de Beja.  

As pressões sobre o ambiente, que se manifestam através de degradações dos sistemas 

biofísicos e de contaminações dos meios aéreo e hídrico, envolvem impactos igualmente 

assinaláveis ao nível da saúde pública, constituíram questões abordadas com 

preocupação nas respetivas sessões, como constituindo a outra faceta do crescimento 

económico, que importa equacionar para assegurar a sustentabilidade dos processos de 

desenvolvimento no território.  

Sobre estes assuntos não prevaleceram verdades absolutas, nem podia por certo 

prevalecer, mas apenas a perspetiva de que é necessário aprofundar o conhecimento e 

definir como prioridades a serem atendidas as questões de sustentabilidade e da 

compatibilização de valores e interesses, no âmbito das intervenções particularmente 

de natureza institucional. Neste sentido, foi reconhecida a importância dos 

instrumentos legislativos e normativos no âmbito do planeamento e do ordenamento 

do território.  

Apesar de terem sido sinalizadas lacunas nos sistemas de enquadramento, o principal 

fator considerado limitativo reporta-se à insuficiência de meios para pôr em prática e 

fazer cumprir a legislação e a regulamentação que servem de referencial aos processos 

de transformação em curso, este é um domínio de preocupações que importa 

equacionar como uma das respostas, sem a qual dificilmente podem ser assegurados os 

desígnios de sustentabilidade. Neste âmbito, os próprios instrumentos de gestão do 

território reconhecem falhas importantes ao referir a necessidade e ultrapassar de rever 

lacunas registadas ao nível da cobertura de áreas importantes, como por exemplo o 

licenciamento de atividades no espaço rural, quando ocorrem mudanças de ocupação 

do solo.  

O desenvolvimento de uma cultura institucional que reforce as intervenções conjuntas 

das instituições relacionadas com as temáticas em causa, para reforço de uma cultura 

territorial que passa pela afirmação da cidadania na área da sustentabilidade, constitui 

extra menção importante transmitida como objetivo associado às políticas de 

desenvolvimento.   

Para muitos dos presentes, o território debate-se com processos de transformação 

muito significativos que afetam inclusivamente referenciais culturais e de autoestima, 

com reflexos nas dinâmicas de afirmação das identidades societárias com expressão em 

sentidos de pertença veiculados ao território.  Assim os desafios em marcha devem na 

prática ser considerados complexos e socialmente profundos, que exigem respostas 
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igualmente complexas e sobretudo abrangentes, para desbloquear as várias 

componentes que constituem estrangulamentos ao desenvolvimento sustentável do 

território e promoção da qualidade de vida e bem-estar das populações.  

3. Recomendações 

Como principais recomendações, sem obviamente esgotar o conjunto propositivo que 

se apresenta, destacam-se pelo seu nível de pertinência, face às problemáticas versadas 

nas sessões e analisadas no presente Relatório, as seguintes: 

• Reforço dos meios de monitorização e de acompanhamento dos processos de 

transformação em curso no Concelho, por forma a obter um sistema eficaz de 

apuramento do estado de evolução do território e avaliação dos resultados face 

aos objetivos definidos; 

• Sensibilização junto das instituições da administração central para a necessidade 

de proceder a acertos nos domínios legislativo e regulamentar, como fator de 

melhoria do enquadramento das respetivas intervenções no território (destaca-

se a necessidade de reforçar a componente de licenciamento em espaço rural 

face às profundas transformações em curso nestes territórios); 

• Desenvolvimento e aprofundamento de processos de articulação entre 

instituições, clarificando e reforçando a coordenação interinstitucional; 

• Criação de uma estrutura interinstitucional1 de acompanhamento dos processos 

de desenvolvimento do Concelho, tendo como base as estratégias definidas no 

PDM e nos projetos e programas que se afigurem estruturantes para o seu 

desenvolvimento2, bem como a avaliação das condições de qualidade de vida, e 

bem-estar incluindo a definição de uma agenda que promova e dinamize uma 

magistratura de influências;  

• Garantia de execução do PDM de Beja de acordo com os conteúdos estratégicos 

e normativos do respetivo regulamento, dado que foi sinalizada a perceção de 

que é importante a qualificação do território para assegurar a sustentabilidade 

dos processos de desenvolvimento no espaço rural do Concelho; 

 
1 Criação ou aproveitamento de uma estrutura já existente, no caso de ser uma estrutura nova a constituir a designação deverá ser 

posteriormente consensualizada 
2 Incluir no rol de questões relacionadas com a promoção do desenvolvimento, o reforço da capacidade de atração do investimento 

externo, bem como a avaliação da sua qualidade, enquanto meio que reforce os processos de aproveitamento de mais-valias e de 
valor acrescentado a nível local, por forma a aprofundar a geração de riqueza e o aproveitamento racional e integral dos recursos 

do Concelho. 
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• Envolvimento, sob forma de comissão permanente ou nomeada para o efeito, 

da parte da Assembleia Municipal, no processo de planeamento associado à 

elaboração dos PIER3 , com intervenção ao nível da análise das propostas e 

respetivo regulamento; 

• Realização de modo regular e sistemático, de pontos de situação de 

acompanhamento sobre o estado de evolução dos processos de transformação 

do território (definição de uma bateria de indicadores de monitorização); 

• Avaliação do estado de transformação em curso, face aos objetivos estratégicos 

definidos, e realização de estudos de oportunidade e viabilidade como meios de 

promoção do desenvolvimento, em função das necessidades e desafios 

identificados, com o envolvimento por exemplo da EDIA, Instituto Politécnico de 

Beja, COTR, entre outras entidades representativas e administrações com 

intervenção no território (integrados ou não na estrutura referida na nota 1 

referentes aos domínios relacionados com os conteúdos inerentes às 

problemáticas versadas no Relatório); 

• Aproveitamento da mais-valia ambiental em consequência do aumento da 

massa verde, decorrente da introdução de novas culturas arbóreas e arbustivas 

de folhagem persistente, como fator importante de sequestro de carbono, 

aprofundando nomeadamente a valia económica dai resultante; 

• Avaliação da possibilidade de incorporação nos planos de melhoria da qualidade 

do ar e respetivos programas de execução de linhas de intervenção que 

contemplem os efeitos locais da agricultura intensiva sobre a qualidade do ar. 

Em complemento e ao abrigo do princípio da precaução, deve ser assegurada a 

legalidade face à aplicação do PDM de Beja no que se refere à implementação 

prática das “Faixas de Proteção Sanitária e Paisagística”4. 

• Valorização dos recursos naturais e patrimoniais (natural, cultural ou histórico), 

com vista à preservação da paisagem e à diversificação de sistemas de produção 

conducentes ao desenvolvimento económico e social sustentável e inclusivo5 do 

Concelho; 

• Monitorização dos processos de transformação do espaço rural, com recurso a 

novas tecnologias de observação da terra (imagens de satélite, fotografia aérea, 

utilização de drones, entre outros meios). Promoção de sistemas de alerta 

orientados para determinados incumprimentos que possam ocorrer; 

 
3 Plano de Intervenção em Espaço Rústico 
4 Artigo 91.º do Regulamento do PDM de Beja 
5 Neste âmbito destaca-se a título de exemplo as condições de vida e trabalho dos trabalhadores emigrantes que afluem ao 

concelho. 
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• Avaliação da possibilidade de concretizar a certificação de paisagens no território 

concelhio. 6 

4. Referencias à participação nas sessões 

1.ª Reunião – 33 participantes 

2.º Reunião - 35 participantes 

3.ª Reunião – 37 participantes 

4.ª Reunião – 60 participantes 

 

 

 

 

 

 

 
6 Face à diversidade paisagística do Concelho e à inserção em destintas unidades territoriais afigura-se importante: 1. Aprofundar 

as possibilidades de certificação 2. Em função dessa possibilidade proceder à escolha de locais cénicos que representem as melhores 
exposições paisagísticas, procurando pelo menos uma exposição por cada unidade territorial. 
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1. Identificação das principais problemáticas e referências genéricas resultantes de 

alusões factuais e de enquadramento 

Para facilitar a abordagem dos assuntos tratados neste capítulo, expõem-se, de forma 

sistemática e por tópicos, os conteúdos que se revestem de maior importância, 

ressalvando mais uma vez que não é objetivo especificar os factos, mas extrair deles o 

que é essencial ao equacionamento das respetivas questões. 

1 – A temática mais focada relaciona-se com a identificação das incidências mais 

significativas que afetam os recursos abrangidos pela intensificação da agricultura, 

tendo sido apuradas distintas sensibilidades sobre o seu estado atual e as diferentes 

perceções sobre o quadro de preservação e de sustentabilidade, para responder às 

exigências do desenvolvimento socioeconómico do Concelho.  

A focagem dos assuntos centrou-se em preocupações em relação ao meio hídrico, águas 

superficiais e subterrâneas, com o aquífero dos gabros a merecer alguma centralidade 

no debate, o solo, devido à erosão e à sobrecarga de produtos químicos a que está 

sujeito, e o ar, em resultado de contaminações aéreas, com reflexos particularmente 

nas áreas residenciais. Estas questões aduziram também referências sobre a 

biodiversidade e os recursos cinegéticos.  

2 – A valorização do território concelhio, como pressuposto de desenvolvimento, com a 

centralidade a incidir em processos suscetíveis de beneficiar as populações, 

principalmente as que residem nas aldeias do Concelho. Neste sentido, decorrente de 

uma visão integrada, há desafios que resultam da necessidade de organizar dinâmicas 

de intensificação da agricultura a par do aproveitamento racional de outras 

funcionalidades características do espaço rural, como a preservação do ambiente e da 

biodiversidade e, desta forma, criar sinergias e gerar massas críticas localmente, com o 

propósito de obter ganhos de sustentabilidade, em simultâneo com o incremento da 

componente económica do território. 

3 – A evidência de limitações inerentes ao modelo de crescimento económico que tem 

vindo a desabrochar nos territórios do EFMA, refletido nos sinais de que continua a 

tendência de decréscimo demográfico. Esta realidade vem, provavelmente, demonstrar 

que os mecanismos de política implementados não são suficientes para inverter 

tendências estruturantes de fundo que possibilitem o reforço dos níveis de coesão social 

e territorial. Esta é a situação dominante, apesar do emprego criado pelo EFMA, cujo 
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impacte ficou aquém das expectativas iniciais1, porque as culturas que foram objeto de 

intensificação envolvem operações pouco intensivas em mão-de-obra, 

comparativamente com outras culturas que foram identificadas previamente no âmbito 

dos estudos de fundamentação do empreendimento. 

4 – A base de ocupação do solo deve ser assumida como uma questão fundamental de 

ordenamento e estar na mira das intervenções institucionais, através da aplicação dos 

enquadramentos em vigor, devido aos impactes profundos ao nível da afetação de 

recursos, com reflexos diretos em termos da sustentabilidade, da resiliência do 

território, do bem-estar da população e da saúde pública. Assim, afigura-se de grande 

importância a compatibilização de usos e ocupações do solo e o respeito pelos 

enquadramentos em vigor que se aplicam ao território, porque essa compatibilização 

está vertida no zonamento previsto nos conteúdos normativos e regulamentares de 

ordenamento e de desenvolvimento estratégico, constantes nas peças desenhadas e 

escritas do PDM de Beja. Para cumprimento destes objetivos impõe-se o cumprimento 

do PDM, situação que nem sempre acontece. 

5 – Face às intervenções fica o registo de que prevalece um défice significativo de 

conhecimento sobre a realidade local e uma cultura territorial débil que se traduz em 

sinais claros de um estado de forte fragilidade, tendo em conta as exigências que se 

colocam ao nível do envolvimento geral (baseado na participação do maior número de 

atores) principalmente ao nível dos processos de planeamento.  

O envolvimento referido é essencial para assegurar uma gestão mais racional do 

território, num contexto de profundas mudanças em curso no Concelho. Estas 

mudanças são por demais evidentes, como comprovam as alterações registadas na 

paisagem do território (física e humana), com câmbios massivos de tal modo que são 

percecionados intensamente pelas comunidades locais, saldando-se inclusivamente em 

“desconstruções” significativas que afetam os referenciais de memória coletiva, 

condicionados por ruturas de equilíbrios biofísicos e de padrões estéticos há muito 

constituídos e que afetam, sobretudo, a perceção das gerações mais idosas. 

6 – A perda de população insere-se num círculo vicioso, na medida em que é 

simultaneamente causa e consequência do declínio das economias e das estruturas 

sociais dos territórios do interior, a criação de emprego constitui um fator decisivo para 

ultrapassar esse ciclo, pois assume-se como um dos pressupostos estruturantes mais 

 
1 https://geoportal.cm-

beja.pt/documentos/IGT/Conteudos_PortalCMBeja/PDMBeja/02_EltosAcompanham/PDM_CaractDiagnAditamento.pdf 
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importantes para garantir a atratividade demográfica. Assim, também foi referido nas 

sessões que o sentido estratégico deveria priorizar também as atividades geradoras de 

emprego, assegurar a sua qualificação, contribuir para a dignificação do trabalho, das 

atividades e das profissões presentes no espaço rural, associadas à produção de bens 

alimentares e dos serviços ambientais e de fruição do território.  

7 – A qualidade de vida e o bem-estar das populações constitui um fator essencial para 

manter a população residente no espaço rural (principalmente nos núcleos urbano 

rurais) e atrair novos residentes, a par da criação de oportunidades de emprego e 

trabalho no espaço rural, por forma a reforçar a inclusão social e o acesso aos serviços 

de interesse geral. 

8 – A promoção de uma gestão mais eficaz que permita reforçar o valor económico e 

social dos recursos e patrimónios cultural e natural, assegurando a sua exploração de 

forma sustentável decorrente da utilização racional em consonância com a salvaguarda 

da saúde pública e da qualidade de vida, constitui um desafio com vista a encontrar 

novas formas de governança. Estas devem refletir uma responsabilidade partilhada, 

sobretudo assente na dinamização da participação social e institucional, em resposta 

aos níveis crescentes de maior consciência ecológica e de novas perceções de saúde e 

bem-estar.  

Neste sentido, destacam-se dois aspetos fundamentais: a importância de desenvolver 

intervenções conjuntas por parte das diversas entidades, subordinadas a um quadro de 

colaboração e concertação de posições a assumir de forma coerente no território; a 

necessidade de identificar e aprofundar o conhecimento sobre os interesses presentes 

no território associados aos processos de transformação em curso, para melhor 

equacionar e inclusivamente entender as realidades que os precedem, como base para 

implementar, de forma concertada, intervenções conducentes ao desenvolvimento 

sustentável e inclusivo. 

Em síntese, as questões versadas, quer considerando o modo como foram apresentadas, 

quer avaliando as implicações que acabam por assumir ao nível dos processos de 

transformação em curso, remetem também para um plano de abordagem de nível 

superior que se reporta ao questionamento sobre o modelo de desenvolvimento 

emergente face aos elementos estruturantes dos paradigmas de suporte ao(s) 

modelo(s) definido(s) nos respetivos enquadramentos, particularmente no âmbito do 

PROTA – Plano Regional de Ordenamento do Alentejo e do PDM – Plano Diretor 

Municipal de Beja. 
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Neste sentido, as questões ambientais e patrimoniais, versadas a partir de diversas 

temáticas, foram as que mereceram maior focalização, destacando-se em particular o 

impacte de proximidade das novas culturas intensivas sobre as áreas residenciais, 

constituindo esta matéria uma questão de ordenamento, entre outras, que mereceria 

ser devidamente equacionada. 

2. As grandes temáticas relativas aos processos de transformação em curso 

No âmbito das sucessivas sessões foi assumidamente reconhecido por todos os 

participantes, independentemente das posições de princípio manifestadas, que o 

Concelho de Beja se encontra perante uma realidade em profunda mutação, com 

impactes significativos ao nível económico, social e ambiental. Para além desta 

evidência, as questões levantadas com maior relevância reportaram-se, no essencial e 

para efeitos de análise, a temáticas agrupáveis em cinco áreas distintas: 

- Valorização do Território; 

- Reforço da base económica do Concelho; 

- Melhoria das condições de vida e de bem-estar; 

- Valorização patrimonial e sustentabilidade ambiental 

- Interesses presentes no território inseridos no contexto dos processos de 

transformação. 

2.1. Valorização do Território 

Como aspeto prévio, há que afirmar que em todas as sessões foram manifestadas 

inúmeras opiniões relacionadas com as condições de evolução do território, face às 
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profundas transformações ocorridas, particularmente nos últimos quatro anos2 no 

Concelho.  

Registaram-se intervenções que, em termos relativos, podem ser classificadas de 

otimistas e pessimistas, mas na generalidade ninguém se manifestou indiferente, com 

reconhecimento unanime de que o território se encontra em profunda transformação. 

Naturalmente que a principal, e provavelmente, única causa identificada foi o 

desenvolvimento da agricultura, resultante da intensificação cultural motivada pelo 

EFMA - Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. 

Este alinhamento do debate, independentemente das posições manifestadas, 

corresponde a uma perceção resultante de um contexto de mudança, de certo modo 

muito raro na história económica do Concelho, e que provoca sentimentos 

contraditórios, mas todos com manifestações calorosas, na medida em que o comum 

dos cidadãos sente que o futuro está a ser construído hoje, em plena atualidade, com 

evidências profundas em câmbios acelerados que se expressam inclusivamente através 

de alterações na paisagem do território, bem como nos rostos das pessoas com quem 

nos cruzamos no quotidiano. 

Em geral, as narrativas expostas nas sessões indiciavam uma clara manifestação da 

necessidade de valorizar o território, uns com argumentos de que as mudanças em curso 

vão nesse sentido, outros, ao contrário, davam conta, igualmente com argumentos 

específicos, que, em muitos casos, o território estava a ser prejudicado, por via da 

delapidação dos recursos e da poluição gerada, devido a uma agricultura intensiva que, 

segundo determinados elementos de análise disponíveis, poderia evidenciar, no 

domínio do emprego, um benefício mais acentuado para quem reside, principalmente 

nas aldeias, ou pretenda vir a residir no Concelho.  

 
2 Esta referência temporal deve-se ao facto do processo de implementação do regadio se ter desenvolvido de modo gradual, mas 

não de modo uniformemente progressivo, devido, nomeadamente, ao ritmo de implementação da rede de rega que aconteceu por 

fases, condicionando a entrada em exploração e a consequente reconversão cultural. Importa ainda destacar outros fatores, 

nomeadamente: (1) A capacidade de resposta e de adesão ao regadio não foi imediata por parte dos agricultores, primeiro houve 

um período de maturação determinado pelo efeito de contágio; (2) A interdependência entre o investimento nas novas culturas e 

o financiamento externo, principalmente oriundo dos incentivos do atual quadro de programação financeira da União Europeia 

(QPF), com um incremento acelerado por volta de 2015/2016 e anos seguintes; (3) A partir de um determinado momento da entrada 

em vigor do novo QPF passou a ser exigido, para os projetos objeto de financiamento, o enquadramento nos Instrumentos de Gestão 

Territorial. Assim, foi nessa altura que ocorreu o envolvimento dos municípios, através da emissão de pareceres de localização 

referentes ao enquadramento no PDM. Desta forma, nos últimos quatro anos foram registadas as pretensões de instalação de 

culturas intensivas; até então as constatações eram pontualizadas, apesar do forte impacte sobre a paisagem, devido ao regime 

monocultural e à expressão em área das explorações económicas em causa. 

 



   
  

  

 

 

 

RELATÓRIO 

Parte B – Processos de Transformação: Questões Principais 
 

Por outro lado, como benefício também se poderia destacar os impactes positivos sobre 

a demografia, por via de um contributo mais expressivo em termos de retenção de 

ativos e de atração de novos residentes. A mobilização dos recursos presentes no 

território, com o objetivo de assegurar a criação de condições para promoção de 

processos de desenvolvimento, foi uma questão colocada, que obviamente não 

mereceu qualquer tipo de contraditório, apesar de persistir claramente quem 

argumentasse que não é essa a situação de base das intervenções prosseguidas3.  

A valorização do território concelhio, como pressuposto de desenvolvimento, foi 

portanto uma questão recorrente em diversas intervenções, inclusivamente com o 

sentido de incrementar dinâmicas de intensificação da agricultura, a par de outras 

funcionalidades características do espaço rural, como a preservação do ambiente e da 

biodiversidade, e desta forma criar sinergias e gerar massas críticas localmente, com 

vista a obter ganhos de sustentabilidade, em simultâneo com o incremento da 

componente económica do território.  

Esta perspetiva corresponde a uma visão integrada, por considerar os ativos e as 

potencialidades locais e regionais como fatores de desenvolvimento e de diferenciação 

que contribuem para o acréscimo dos níveis de coesão e da sustentabilidade, 

nomeadamente em territórios rurais ou menos desenvolvidos do interior. 

Apesar das dinâmicas de crescimento constatadas no Concelho, registou-se a afirmação 

que o desenvolvimento “não chega a todos”4, ou seja, não é equitativo, tendo sido 

evocado para comprovar esse facto uma alegação recorrente que se baseia claramente 

na perceção de que os paradigmas de crescimento económico seguidos não refletem, 

de modo expressivo, sinais evidentes que contribuam para contrariar a tendência de 

decréscimo demográfico e, deste modo, o território, enquanto sujeito de 

desenvolvimento, acaba por ainda não dispor de condições para atrair novos residentes.  

Esta questão merece um aprofundamento de análise, porque apesar da discriminação 

positiva dos territórios do EFMA, não se registam dinâmicas suficientes para reduzir as 

disparidades geográficas e sociais existentes. Esta realidade vem, provavelmente, 

 
3 A afirmação, em si, sobre a necessidade de consubstanciar processos de transformação que promovam o desenvolvimento do 

Concelho, não suscitou, naturalmente, qualquer tipo de contraditório no âmbito das exposições e posições manifestadas nas 

sessões, por corresponder a uma aspiração assumida em geral pela sociedade. No entanto, a forma como estão a ser mobilizados 

os recursos disponíveis no território, enquanto meios de suporte para a criação das condições indispensáveis à dinamização de 

processos de desenvolvimento sustentável, já constituiu um tema no âmbito do qual foram manifestadas discordâncias, quanto à 

natureza das intervenções prosseguidas e às opções seguidas, tendo em conta as perceções evidenciadas em relação ao 

aproveitamento racional desses recursos e aos consequentes efeitos sobre as transformações que estão a ocorrer no Concelho. 

 
4 Expressão usada numa das sessões. 
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demonstrar que os mecanismos de política adotados não se têm revelado adequados 

para inverter tendências estruturantes de fundo. 

Isto significa que, segundo as perceções manifestadas, as estratégias, políticas e 

intervenções de coordenação e de cooperação institucional seguidas para a coesão, a 

partir do aproveitamento das potencialidades dos ativos locais e regionais, incluindo a 

capacidade institucional e de outros atores a diferentes níveis territoriais do EFMA, não 

têm sido suficientemente eficazes para implementar, na prática, uma abordagem 

territorial integrada que dê resposta ao principal desafio que é inverter a perda 

demográfica, promover a inclusão, estimular a igualdade de oportunidades, reforçar as 

redes de dinamização económica e social, potenciar a inovação social e fortalecer a 

coesão sociocultural. 

Outra linha de perceção sobre o desenvolvimento local corresponde à “outra face da 

mesma moeda”, por ser complementar à intensificação da agricultura, e que se aplica 

ao Concelho, diz respeito à valorização dos produtos locais, da paisagem, do património 

e da cultura dos territórios eminentemente rurais, numa lógica de projeção, geração de 

riqueza e diversificação inteligente. 

Esta ordem de questões foi, de modo próprio abordada, tanto mais que a pressão da 

escassez e do desperdício dos recursos e a delapidação do património natural, 

paisagístico e cultural, bem como a importância para o território do fomento de uma 

economia mais verde e circular, associada à contenção e reversão das perdas de 

património natural, paisagístico e cultural, constituíram conteúdos abordados. 

Assim, foram identificadas componentes do território que podem estar a ser alvo de 

agressões significativas, tendo sido referidos o meio hídrico, águas superficiais e 

subterrâneas, com o aquífero dos gabros a merecer alguma centralidade no debate, o 

solo, devido à erosão e à sobrecarga de produtos químicos a que está sujeito, e o ar, em 

resultado de contaminações aéreas, com reflexos particularmente nas áreas 

residenciais.  

A posição técnica de especialistas presentes no debate focou-se principalmente na 

qualidade das águas de superfície5, informando que, no essencial, não havia indícios de 

que a sua qualidade tivesse piorado. Em relação aos impactes em outros meios, não 

 
5 Apesar disso foi veiculada por um dos participantes a informação de que embora se encontrem em desenvolvimento estudos 

relativos à qualidade das águas, já se colocam algumas dúvidas no que se  refere ao impacto do uso de adubos, associando-o à 

proliferação de espécies invasoras. 
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houve uma informação conclusiva, inclusivamente foi referenciada a ausência 

significativa de dados disponíveis.  

Quanto à biodiversidade, a opinião técnica manifestada foi mais conclusiva, tendo sido 

reconhecida a existência de degradações evidentes e prejudiciais, mas foi deixada a nota 

que é possível, através da implementação de boas práticas, em contexto de 

concertação, minimizar os efeitos provocados. Sobre o solo, registaram-se 

apontamentos que denotam processos erosivos intensos e transporte de sedimentos, 

em grande parte solo arável, que causa inclusivamente perigosidade em áreas de 

deposição, devido ao arrastamento de materiais e à intensidade dos caudais hídricos, 

provocando alagamentos, em alguns casos cheias, e situações frequentes de destruição 

de caminhos. 

Dado que em causa está a implementação de processos de intensificação da agricultura, 

foi debatido que a base de ocupação do solo deve ser assumida como uma questão 

essencial de ordenamento, que tem impactes profundos ao nível da racionalidade de 

afetação de recursos, com reflexos diretos ao nível da sustentabilidade, da resiliência do 

território, do bem-estar da população e da saúde pública. 

Neste sentido, pende sobre as administrações e as instâncias de governação e 

coordenação um papel importante para obter um enquadramento necessário à 

compatibilização de sensibilidades e interesses presentes no território, constatando-se 

que há dificuldades em proceder a intervenções minimamente eficazes e consistentes, 

pelo menos a um nível aceitável de respostas a dar a determinadas questões não 

resolvidas e que se arrastam no tempo.  

Face a exemplos concretos referenciados na sequência das exposições e manifestações 

apresentadas nas sessões, cujo teor em concreto não interessa aprofundar no âmbito 

do conteúdo do presente ponto do relatório, pairou a ideia no debate de que estão a 

ser conduzidas ocupações no espaço rural com culturas intensivas em desconformidade 

com os instrumentos de suporte à gestão territorial.  

Assim, transpareceu a ideia de que há entidades de coordenação cujas intervenções 

revelam insuficiências de atuação que se traduzem em limitações na aplicação de 

enquadramentos em determinados domínios. Essas limitações refletem-se na ausência 

de acompanhamento e fiscalização de operações com impactes no ordenamento físico 

e funcional do território. Estas situações, que originam inclusivamente transformações 

profundas do espaço rural, ocorrem sem responsabilização pelas consequências daí 

resultantes, em matérias de concretização de objetivos e de disposições de 
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ordenamento ou de aferição de orientações, nomeadamente em relação às políticas 

setoriais.  

A exceção à regra foi claramente identificada, em pelo menos duas sessões, tendo sido 

distinguido o caso da intervenção da Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

inclusivamente com menções prestigiantes relativamente à postura de diálogo mantida 

sempre com os atores envolvidos, apesar da firmeza e coerência das atuações 

protagonizadas face às medidas implementadas. 

Assim, as referências aduzidas evidenciaram certas posturas institucionais que 

contrariam objetivos6 emanados superiormente associados à dinamização de políticas 

ativas para o desenvolvimento rural, baseadas no estabelecimento de equilíbrios 

territoriais, enquanto pressuposto essencial de ordenamento. 

Do debate mantido e das alegações proferidas com implicações ao nível da valorização 

do território, fica a perceção de que, tendo em conta as exigências colocadas na 

atualidade às funções de planeamento e de ordenamento e considerando os profundos 

desafios de desenvolvimento que pairam sobre os territórios, particularmente sobre os 

espaços rurais, é muito frágil o conhecimento e a cultura territorial, como meio de 

resposta às necessidades inerentes à prossecução de uma gestão racional do território. 

Face ao exposto, a margem de eficácia para valorizar o território e utilizar os seus 

recursos de modo sustentável é na verdade muito curta para responder às exigências 

de: 

• Potenciar e qualificar a cooperação territorial; 

• Encontrar soluções inovadoras ante os desafios identificados; 

• Reforçar as abordagens integradas de base territorial; 

• Fortalecer as articulações rurais-urbanas; 

• Valorizar o sentido de pertença, de identidade e de responsabilidade dos 

cidadãos no que se refere às formas de uso, ocupação e apropriação dos 

diferentes espaços; 

• Privilegiar as abordagens integradas de base territorial, assentes em 

estratégias diferenciadoras e ajustadas às especificidades dos diferentes 

tipos de territórios.  

• Promover um ambiente legal e institucional que promova a formação de 

parcerias de desenvolvimento; 

 
6 Em outros capítulos do relatório estão referidos objetivos inerentes aos principais IGT, com aplicação no Concelho e que 

enquadram distintos âmbitos da temática da intensificação da agricultura, destacando-se, nomeadamente, o PNPOT, o PROT 

Alentejo e o PDM de Beja. 
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• Encorajar a integração territorial através do acesso a serviços, emprego e 

qualidade e condições de vida minimamente aceitáveis em áreas urbanas e 

rurais integradas funcionalmente. 

• Abordar os desafios territoriais a uma escala que tenha em conta as ligações 

funcionais entre as áreas urbanas e rurais, 

• Estimular o desenvolvimento de agendas locais, intermunicipais ou regionais 

(neste caso em torno do território EFMA), para a operacionalização dos 

objetivos e estratégias 

2.2. Reforço da base económica do Concelho 

Nas sessões as questões económicas, a par das sociais e ambientais, também foram 

objeto de diversas considerações. Em traços gerais pode destacar-se um denominador 

comum que se revelou transversal à maior parte das referências apresentadas, 

nomeadamente, dinamizar e aproveitar os potenciais locais e regionais (recursos 

presentes no território) de forma a promover o desenvolvimento rural, 

compatibilizando a sustentabilidade com a afirmação competitiva das atividades do 

espaço rural, face ao contexto de globalização em que se insere a economia nacional e 

europeia. 

Apesar de ter suscitado uma certa celeuma, houve um reconhecimento generalizado de 

que a intensificação da agricultura, baseada no EFMA, tem tido um efeito positivo ao 

nível da geração de emprego. Outra questão a aduzir, tendo em conta o que foi referido, 

é saber até que ponto o emprego criado, em termos quantitativos e qualitativos, 

corresponde às expectativas subjacentes aos estudos iniciais que justificaram o EFMA, 

baseadas em modelos de exploração diversificada que na altura foram identificados, e 

se o emprego gerado se revela suficiente para inverter o processo de perda sistemática 

de população ocorrida nas últimas décadas no espaço rural7. 

 
7 Os dados dos censos de 2021 contribuirão para clarificar os reais efeitos do empreendimento e dos processos de transformação 

em curso. Isto, porque a questão do emprego e da empregabilidade no espaço rural é considerada um fator central para a 

revitalização demográfica, foi assim nos anos cinquenta e sessenta do século passado, quando, na sequência do processo de 

mecanização da agricultura, não foram criadas alternativas de revitalização da base económica, através de políticas de fomento de 

emprego estrutural ao nível do Alentejo, tendo como consequência a emigração e o reforço da centralidade económica dos 

principais centros urbanos do litoral, que conduziu à situação brutal de perda de população no interior. Deste modo, a quebra 

demográfica causou, de forma crescente, as maiores dificuldades de desenvolvimento socioeconómico e de perda incessante de 

capacidade dos territórios de fixarem população. O estudo referenciado na nota de rodapé 1 revela que pode registar-se uma 

inversão ao nível da demografia, dependendo dos modelos de exploração de recursos seguidos no âmbito do EFMA. 
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Dado que a perda de população integra um círculo vicioso, na medida em que é 

simultaneamente causa e consequência do declínio das economias e das estruturas 

sociais dos territórios do interior, a criação de emprego constitui um fator decisivo para 

ultrapassar esse ciclo, pois assume-se como um dos pressupostos estruturantes mais 

importantes para garantir a atratividade demográfica. 

Assim, também foi referido nas sessões que o sentido estratégico deveria considerar 

com maior importância as atividades geradoras de emprego, assegurar a sua 

qualificação, contribuir para a dignificação do trabalho, das atividades e das profissões 

presentes no espaço rural, associadas à produção de bens alimentares e dos serviços 

ambientais e de fruição do território. 

Em relação a esta temática, foram tecidas considerações sobre as limitações intrínsecas 

à adoção do regime monocultural, aliás situação reconhecida pelo próprio ministério8 

que tutela o setor, como pouco ajustado às exigências de desenvolvimento e de reforço 

da base económica do Concelho, afigurando-se mais conveniente a diversificação da 

agricultura, sobretudo no espaço destinado à intensificação, a par da afirmação e 

valorização dos produtos tradicionais de base local, da paisagem e da cultura dos 

territórios rurais.  

Deste modo, também foi referida a relevância de apostar em ações estruturadas de 

valorização dos ativos do património natural, cultural e paisagístico do território, através 

de processos de cocriação para reforço de uma identidade e de um referencial 

partilhado pelos agentes e pelas populações, envolvendo a participação da sociedade 

nesses processos e no planeamento das respetivas atividades, nomeadamente do 

turismo e dos serviços ambientais.  

Ainda sobre esta temática, foi realçado o significado de aprofundar as relações de 

complementaridade entre espaços e atividades, e nesta base desencadear processos de 

inovação (que tanto se propagandeia) e, assim, obter quadros propícios à minimização 

de riscos (a diversificação, à partida, tem um efeito amenizador dos riscos económicos 

e biofísicos), o acréscimo de competitividade e incremento do crescimento económico.  

Sobre estas matérias foi enfatizada a importância das políticas públicas, com o 

necessário investimento, incentivos e meios de regulação, que contribuam para o 

 
8 Uns dias antes de uma das sessões, o ministro da Agricultura - Capoulas Santos - anunciou o fim da concessão de apoios a novos 

projetos para instalação de olival no perímetro do Alqueva, ou à instalação de agroindústrias associadas, no âmbito do atual quadro 

comunitário de apoio. 

(Fonte: https://observador.pt/2019/06/12/governo-anuncia-fim-de-novos-apoios-para-extensao-do-olival-no-perimetro-do-

alqueva/) 
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desenvolvimento de competências territoriais imprescindíveis para o surgimento, 

consolidação e fomento de atividades diversificadas no espaço rural.  

Neste âmbito, a inovação empresarial, o rejuvenescimento e a qualificação dos recursos 

humanos foram condições identificadas nas sessões, como meios para o 

desenvolvimento de produtos e serviços, com incorporação de valor local ou regional, e 

suporte para a dinamização de processos de crescimento económico inclusivo e o 

reforço do empreendedorismo no espaço rural. Estes constituem pressupostos a 

assegurar para desenvolver “marcas territoriais”, assentes em produtos locais e em 

valores culturais e patrimoniais, associadas às especificidades locais, bases para a 

diferenciação da oferta referenciada ao território. 

O território do Concelho é extenso, em termos orográficos e agroecológicos, 

diversificado, dispõe de bons solos, portanto apto para assegurar zonamentos 

adequados ao desenvolvimento de uma agricultura competitiva, assente em processos 

técnicos e tecnológicos de intensificação produtiva, e ao fomento, em paralelo e de 

forma articulada, de uma agricultura com carácter multifuncional e extensiva, com 

potencialidades para a obtenção de produtos e serviços de elevada qualidade.  

Uma das questões principais reside na compatibilização de usos e ocupações do solo e 

no respeito pelos enquadramentos em vigor que se aplicam ao território, porque esta 

realidade está vertida no zonamento previsto ao nível dos conteúdos de ordenamento, 

de desenvolvimento estratégico, normativo e regulamentar das peças desenhadas e 

escritas do PDM de Beja. 
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2.3. Melhoria das condições de vida e de bem-estar 

Esta temática foi abordada nas sessões segundo diversas perspetivas, consoante as 

sensibilidades e os interesses de quem interveio. No entanto, há uma questão que foi 

assumida inequivocamente: a qualidade de vida e o bem-estar das populações constitui 

um fator essencial para manter a população residente no espaço rural (principalmente 

nos núcleos urbano rurais) e atrair novos residentes, desde que sejam criadas 

oportunidades de emprego e trabalho no espaço rural.  

Os aspetos mais relevantes desta importante temática consistem em aumentar a 

atratividade demográfica, a inclusão social e reforçar o acesso aos serviços de interesse 

geral, com o foco das preocupações a centrarem-se na priorização das atividades 

geradoras de emprego e em promover a qualificação. Mais uma vez se refere que foi 

reconhecido o papel da intensificação da agricultura como meio para gerar emprego e, 

por esta via, atrair mão-de-obra do exterior, criando condições para inverter o processo 

de decréscimo e envelhecimento da população.  

Apesar do emprego criado pelo EFMA, o impacte ficou aquém das expectativas iniciais, 

porque as culturas que foram objeto de intensificação envolvem operações pouco 

exigentes, em termos de ocupação de mão-de-obra, comparativamente com outras 

culturas que foram identificadas previamente. Por outro lado, as opções seguidas 

assentam no paradigma de importação de mão-de-obra barata de países remotos, 

constituindo esta circunstância associada à precariedade laboral e às condições de 

acolhimento pouco adequadas, prossupostos que dificultam a fixação de novos 

residentes.  

Sobre esta questão em concreto, importa referir o significado que esta realidade assume 

em termos de mercado de trabalho a nível local, com consequências, nomeadamente 

em relação às circunstâncias materiais de suporte às condições e qualidade de vida 

proporcionadas no território.  

A introdução de mão-de-obra barata do exterior, principalmente oriunda de países com 

níveis de vida e de rendimentos mais baixos, questão também evidenciada em 

intervenções, vem destorcer, naturalmente, a relação de oferta/procura no mercado de 

trabalho, subtraindo competitividade, sobretudo aos recursos humanos indiferenciados 

de origem nacional, justamente os que, à partida, constituiriam o filão dos novos 

residentes, ou o meio para fixar aqueles que residem na região do EFMA.  
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Por outro lado, este contexto criado vem inclusivamente degradar as condições básicas 

e a precariedade do trabalho no espaço rural, embora persistem opiniões contrárias, 

que, no essencial, poderão referir-se às exceções, que também as há, mas não à regra e 

aos factos que frequentemente se constatam, inclusive com casos referenciados pelas 

autoridades e outros divulgados também pela comunicação social. 

Aliás, o efeito global está evidenciado por dados que retratam, de certo modo, a 

realidade, pois não há indícios de que a emigração tenha estagnado na zona do EFMA, 

como revelam as projeções estatísticas produzidas pelo INE.  

Há consensualidade técnica em reconhecer que não há melhoria das condições e da 

qualidade de vida, sem criação de emprego, e emprego com qualidade, para que se 

reforcem os processos económicos a nível local, através do incremento de serviços, 

contribuindo desta forma, para a diversificação da base económica.  

Neste sentido, foi referido por algumas intervenções que a mudança deste paradigma 

de exploração dos recursos naturais é fundamental como forma de alterar as 

perspetivas de subdesenvolvimento relativo, comparativamente com outras regiões do 

país, porque se isso não acontecer na zona do EFMA tendem, naturalmente, a persistir 

os bloqueios atuais ao desenvolvimento.  

Face a esta perceção, resulta que, mais tarde ou mais cedo, a clarificação acaba por 

ocorrer, por via da demonstração efetiva que o modelo seguido se alicerça em mão-de-

obra barata, inserida num contexto de mercado desregulado, à semelhança dos 

modelos que existem quando a linha estruturante das atividades assenta na produção 

de matérias-primas, sem grande incorporação de valor em cadeias económicas 

existentes no próprio território. 

Nestas condições, é difícil promover a inserção dos jovens de origem nacional, 

inclusivamente dos mais qualificados, no mercado de trabalho e criar condições para a 

inserção dos desempregados de longa duração na vida ativa. 

Para contrariar esta tendência, é importante avaliar o cumprimento dos objetivos do 

EFMA e reforçar os meios de acompanhamento desta temática para, atempadamente, 

potenciar os efeitos de desenvolvimento do empreendimento. 

Outra questão também abordada relaciona-se com a necessidade de promover uma 

melhor articulação entre a procura e a oferta de emprego, nomeadamente ao nível do 

trabalho sazonal, por exemplo, sendo neste caso importante a diversificação de culturas 

no âmbito da intensificação da agricultura e, igualmente, a diversificação de atividades 
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para outros setores económicos, nomeadamente o turismo e os serviços ambientais no 

espaço rural, como meio de diminuição da sazonalidade e assegurar trabalho o mais 

tempo possível no território, de forma a possibilitar a fixação de pessoas.  

Dado que o EFMA e o sistema de regadio implementado resultaram, em grande parte, 

de um investimento público, foi manifestada a opinião que deveria haver um maior 

empenhamento das instâncias governativas em apurar efetivamente o real impacte que 

o projeto produziu na estrutura demográfica da zona de abrangência do 

empreendimento.  

Por esta via também é possível avaliar os níveis de eficácia dos modelos seguidos, em 

termos de empregabilidade e de reforço da base económica, e respetiva subordinação 

aos objetivos de sustentabilidade e de diversificação, bem como analisar os impactes 

sobre as condições e qualidade de vida no território abrangente. Este propósito foi 

formulado, não só com a preocupação de se conhecer o real retorno do investimento 

no EFMA, em matéria de desenvolvimento económico e social da zona de intervenção, 

mas também com o sentido de se poder introduzir correções aos paradigmas e rumos 

seguidos. 

Por último, importa fazer referência a uma questão que poderia ter passado 

despercebida, colocada por um técnico de uma instituição que se dignou estar presente, 

e que é portadora de uma mensagem importante, designadamente sobre “a forte 

relação que existe entre o ordenamento do território e a qualidade de vida, sendo 

necessário fomentar uma nova cultura territorial que permita a todo e a qualquer 

cidadão, envolver-se nos processos através da criação de novos e da utilização de 

quadros de participação existentes”. 
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2.4. Valorização patrimonial e sustentabilidade ambiental 

As maiores controversas suscitadas entre os participantes inseriram-se neste domínio 

temático; tudo indica que foi devido às transformações profundas verificadas em 

resultado da intensificação da agricultura, que acabaram por se traduzir em ruturas 

importantes – independentemente de serem entendidas como positivas ou negativas – 

que atingiram inclusive imaginários, individuais e coletivos, cujos impactes têm uma 

expressão visual possante na própria estrutura da paisagem do território.  

A acentuar esta realidade emergente, importa salientar em particular o fator 

temporalidade associado ao ritmo de ocorrência dessas mudanças, marcado por uma 

rapidez extrema, que determinou o surgimento, entre a sociedade, de uma perceção 

generalizada, muito intensa e de manifestação em cadeia, saldando-se em 

desconstruções significativas de referenciais de memória coletiva, reveladores do que 

significa a paisagem, como parte integrante da identidade de um território. 

Para além desta importante circunstância, que importa equacionar, sobretudo por 

quem lida com as questões culturais subjacentes à identidade sociocomunitária e 

condicionadoras das relações psicossociais, foram colocadas inúmeras situações9 

reveladoras de conflitualidades de usos e ocupações do espaço, tendo sido 

inclusivamente referido, que algumas delas tiveram lugar em desrespeito por 

enquadramentos formais ou legais, que se aplicam ao território concelhio10. 

A realidade, deste modo descrita, remete para uma perspetiva que evidencia a rutura 

de equilíbrios biofísicos e de padrões estéticos há muito constituídos e consolidados em 

tempos imemoriáveis, afetando sobretudo a perceção das gerações mais idosas, para 

além de se traduzir em ameaças claras à integridade física do património, envolvendo 

recursos naturais, culturais e paisagísticos.  

Mas não só, foram igualmente acareadas, com a indicação de casos concretos, situações 

que rementem para fatores de conflitualidade e de incompatibilização de usos e 

ocupações do solo, embora se reconheça que, em alguns casos, a linha de fronteira 

entre as questões dominantes evidenciasse, por vezes, considerações subjetivas 

baseadas em descrições de pendor emotivo.  

 
9 Que não importa identificar em termos concretos, porque pouco valor acrescentado portaria ao relatório, tendo sido opção reduzir 

os casos à sua tipificação, essa sim definida com o maior rigor possível.  

 
10 Estas questões são objeto de detalhe no âmbito do ponto que aborda o enquadramento definido pelo PDM de Beja. 
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No entanto, é importante referir que estas questões, quando devidamente tipificadas e 

reportadas ao território, facilmente deixam de ser considerações subjetivas para 

passarem a ser determinações objetivas, quando referenciadas aos mecanismos de 

planeamento e de ordenamento que se aplicam às respetivas localizações.  

Esta é a fronteira, definida institucional e administrativamente, que marca com rigor o 

esquema de enquadramento, que proporciona claramente a distinção entre um 

referencial arbitrário e aleatório de um contexto de referência consistente e declarativo, 

em resultado de molduras legais precisas e determinadas por valores, definições e 

conteúdos normativos concretos que remetem para quadros específicos de relações de 

ordenamento, no âmbito dos quais são estabelecidas, de forma clara, as funcionalidades 

predominantes do território.  

Este enquadramento corresponde a um referencial de ordenamento que promove 

princípios, opções políticas e pressupostos operacionais determinantes para dirimir, 

com objetividade e em termos práticos e concretos, os processos de sustentabilidade e 

de conciliação de interesses, vertentes essenciais presentes nas questões e 

problemáticas apresentadas nas respetivas sessões e que suscitaram as maiores 

controvérsias.  

Com estas observações, pretende-se deixar um apontamento claro às várias 

sensibilidades e áreas de interesse, nomeadamente que, em matéria de ordenamento, 

todo o território municipal está abrangido inequivocamente por figuras com valências 

funcionais devidamente regulamentadas e que cada área específica, 

independentemente da sua dimensão ou localização, está abrangida por uma única 

figura de ordenamento, entre as distintas figuras previstas no PDM que se aplicam ao 

território concelhio.  

Para além desta referência que pende sobre toda a superfície do Concelho, há ainda que 

considerar a relação estabelecida com o referencial de condicionantes e restrições de 

utilidade pública, no âmbito do qual uma mesma área pode estar abrangida ou não por 

condicionantes específicas, com incidências sujeitas a uma ou a múltiplas restrições, que 

enquadram as funcionalidades dos espaços em causa.  

Assim e face aos instrumentos de gestão do território, os processos inerentes às 

questões colocadas nas diferentes sessões, em princípio, não são objeto de avaliações 

aleatórias, nem dependem da subjetividade da entidade administrante que analisa, 

porque a classificação é extensiva a “cada metro quadrado” de solo do território 

concelhio, estando unicamente em causa a remissão para o cumprimento ou a ausência 
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dele em matérias inseridas nas normas legais habilitantes, que neste caso se cingem ao 

regulamento do PDM de Beja ou à legislação específica, por exemplo em relação aos 

valores patrimoniais. 

Esta alusão ao património é propositada, na medida em que surgiram várias questões 

colocadas, que não sendo de todo desconhecidas, constituíram preocupações por parte 

de presentes que referenciaram casos concretos neste domínio temático. 

Em traços gerais, destaca-se que os propósitos que justificaram as intervenções estão 

relacionados com a perspetiva manifestada nas sessões de reconhecer um papel 

importante ao património cultural (material e imaterial) no processo de reabilitação e 

revitalização dos territórios, independentemente de ser considerada a sua relevância 

histórico-cultural.  

Neste âmbito, foi referida a importância da intervenção conjunta das diversas entidades 

que têm atuado em articulação, a partir da troca sistemática e regular de informações 

sobre as situações detetadas, previa ou posteriormente às ocorrências, mas sempre 

subordinadas a um quadro de colaboração e concertação de posições a assumir, não 

existindo registo de posições divergentes. Esta perspetiva de intervenção corresponde 

à necessidade de promover a preservação e valorização do património edificado, 

segundo as normas técnicas e as regras definidas com o objetivo de assegurar as 

condições para reforçar os níveis de resiliência do património cultural em perigo.  

Por outro lado, foi afirmado que em relação à preservação e valorização do património 

é importante, para além de seguir os códigos de boas práticas, identificados pelos 

instrumentos de gestão territorial e setorial, encontrar novas formas de governança do 

património cultural assentes na responsabilidade partilhada e, sobretudo, na 

dinamização da participação social com incidências nas vertentes culturais do exercício 

da cidadania.  

Deste modo, ficou patente que sem estas afirmações no terreno, que têm que ser 

inclusivamente incentivadas e cultivadas pelas distintas administrações e não 

rechaçadas como por vezes acontece, dificilmente é possível promover uma estratégia 

de prevenção e mitigação dos riscos múltiplos, decorrentes de situações de agressões 

mais ou menos veladas ou da degradação contínua e lenta do património. 

Esta questão assume de facto um significado relevante quando, por exemplo, se atende 

às especificidades do território concelhio, que apresenta duas características muito 

próprias, tal como acontece com outros espaços, particularmente no Alentejo, em que 
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o património edificado vale sobretudo pela perspetiva de conjunto, que pode não ser 

apenas e exatamente percecionada num contexto restrito de agregação de edificações, 

mas também pode ser igualmente apreendida a relação com os espaços não edificados, 

numa integração de contexto pautada pela presença de diversas funções territoriais, 

nomeadamente a conjugação de funções produtivas e residenciais.  

Isto significa que a dimensão da preservação assume duas escalas determinantes, mas 

que devem estar em consonância: a valorização singular e a sua projeção, enquanto bem 

mantido e tratado, no âmbito da imagem do conjunto onde se insere. 

Esta questão é central ao nível da promoção de uma gestão mais eficaz que permita 

reforçar o valor económico e social do património cultural e natural, assegurando a sua 

exploração de forma sustentável. 

Isto passa, como vem referido no PNPOT, por: “Incrementar o conhecimento, a fruição 

e a responsabilização dos cidadãos na governança do património cultural e natural” e 

“Fomentar redes de parceria e de desenvolvimento em torno do património cultural e 

natural”. 

Outros elementos de focagem do PNPOT, enquanto enquadramento das questões 

versadas nas sessões, estão associados aos objetivos de “Promover a utilização racional 

dos recursos naturais em consonância com as condições de preservação da saúde 

pública e da qualidade de vida” e de “Desenvolver processos de transformação do 

território contemplando as tendências associadas às alterações climáticas e às 

evidências de desertificação”. 

Assim, num contexto de mudanças, nomeadamente de ordem climática, é relevante 

considerar a resiliência socio ecológica de cada parcela significativa do território, 

nomeadamente a sua capacidade de suportar, subsistir e adaptar-se a alterações sem 

ultrapassar os limiares críticos para o seu normal desempenho de sustentabilidade.  

Neste âmbito, a promoção e implementação de infraestruturas verdes, inclusivamente 

associadas aos recursos hídricos, são fundamentais para a adoção de soluções 

potenciadoras de sinergias entre objetivos de restauração e incremento da resiliência 

dos ecossistemas para minimização de vulnerabilidades e riscos inerentes à 

concretização de funcionalidades produtivas essenciais à utilização sustentável do solo. 

Outro ponto de elevada focagem com interesse para as temáticas em análise, diz 

respeito à maior consciência ecológica e às novas perceções de saúde e bem-estar, 

sendo que a importância da proteção do ambiente e da biodiversidade influenciam o 
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surgimento de novos comportamentos de apelo à consciência ecológica, integrando-se 

neste eixo a qualificação do ambiente urbano e do espaço público como componentes 

estruturantes, que tem merecido um reforço das atenções por parte das opiniões 

públicas. Questões como a gestão de riscos nos espaços privados e públicos, o apelo por 

fomentar a capacidade de produção dos modos de produção sustentável, a otimização 

da conetividade ecológica nacional, a renovação, a requalificação e a adaptação das 

infraestruturas e dos sistemas de transporte, começam a ganhar cada vez mais peso nas 

agendas técnicas e políticas de Portugal e dos restantes países da UE.  

Neste sentido, é destacado nos IGT a valia estratégica no território, da rede de 

conetividade ecológica nacional, em consonância com os princípios de uma 

Infraestrutura Verde, contribuindo para a existência do continuum dos ecossistemas 

essenciais à delimitação da Estrutura Ecológica, inserindo-se também neste contexto de 

funcionalidade as faixas de proteção sanitária e paisagística constantes no PDM, 

incluindo a articulação entre as estruturas ecológicas urbana e rural.  

A fechar esta “malha” de intervenção e como contributo de desenvolvimento 

institucional, aparece o campo de atuação das administrações públicas, que se afigura 

muito importante, relacionado com a capacitação e mobilização dos cidadãos e das 

instituições para reforçar a participação, monitorização e avaliação no domínio do 

ordenamento e da gestão territorial. 

2.5. Interesses presentes no território no contexto dos processos de transformação 

Face ao exposto nos pontos anteriores e tendo em consideração as implicações ao nível 

de objetivos definidos estrategicamente a nível nacional em relação aos domínios de 

questões abordados nas reuniões, é importante enfatizar que por trás das diversas 

controversas que surgiram nas sessões, está efetivamente um “jogo” de interesses que 

se ativa e evolui, com maior ou menor intensidade, em função da expressão, pelo menos 

globalmente percecionada no território, dos processos de transformação em curso.  

O reconhecimento desses interesses em presença e o seu aprofundamento, para melhor 

equacionar e inclusivamente entender as realidades que os precedem, é meio caminho 

para concertar intervenções conducentes ao desenvolvimento sustentável. 

Para facilitar a abordagem deste âmbito de questões e por forma a calibrá-la à escala e 

ao nível de detalhe impostos ao presente relatório, assumindo as limitações e os erros 

de avaliação que o exercício de simplificação representa, circunscreve-se o “jogo” de 
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interesses aos significados das destintas sensibilidades manifestadas nas sessões de 

trabalho na sequência das intervenções apresentadas. 

O exercício que se pretende desenvolver, não visa objetivar qualquer juízo de valor 

sobre os posicionamentos manifestados, mas apenas registá-los, porque, ao tratar-se 

de expressões de interesse, elas têm legitimidade para serem evidenciadas, legitimidade 

essa que decorre de um quadro de intervenções responsáveis. 

Assim, destacam-se claramente três referenciais essenciais segundo os quais se podem 

ancorar os diversos entendimentos e posturas manifestados e que se agrupam em: 

• Sensibilidades em torno das questões ambientais e patrimoniais; 

• Sensibilidades agregadas por motivações eminentemente económicas e 

produtivas; 

• Posturas institucionais pautadas pelas funções e áreas de intervenção técnica. 

2.5.1. Sensibilidades em torno das questões ambientais e patrimoniais 

Registou-se um conjunto de intervenções ditadas por preocupações em relação aos 

impactes potenciais gerados pela intensificação dos processos de produção agrícola no 

território concelhio. 

Uns desenvolveram a tónica das suas intervenções particularmente sobre as áreas 

residenciais e o entendimento que têm de desrespeito por disposições do PDM de Beja, 

em matéria de criação de faixas sanitárias e de proteção paisagística, manifestando 

preocupações relativas ao impacte sobre a saúde pública que a instalação de culturas 

intensivas comporta. Também referiram alguns aspetos sobre a rede de caminhos e as 

dificuldades de mobilidade no espaço rural, em matéria de conservação das vias e, em 

alguns casos, de encerramento de acessos em corredores públicos.  

As preocupações de natureza ambiental mais referenciadas relacionam-se com as 

contaminações aéreas e a necessidade de implementar distâncias de proteção. Outros, 

para além de especificarem as referências anteriores, equacionaram ainda nas suas 

intervenções o impacte, que consideram generalizado e não cuidado das alterações de 

uso e de ocupação do solo sobre o património natural, os recursos, a biodiversidade, a 

paisagem e o património arquitetónico e arqueológico.  
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Registou-se neste âmbito de questões um destaque significativo referente aos impactes 

sobre a destruição do solo, por efeitos de erosão, e a contaminação dos aquíferos, com 

particular realce para os gabros e Beja. Em ambas as posições foram evocadas situações, 

que de resto são do conhecimento público, não valendo a pena por isso descrevê-las.  

Houve intervenções que não pondo em causa a justeza do projeto do EFMA, referiram 

que deve desenvolver-se um esforço de prevenção para minimizar impactes negativos 

já conhecidos e sobre outros ainda por conhecer, daí a importância de ponderar a 

aplicação de medidas de precaução. Estas intervenções apelaram para a gestão 

integrada do espaço rural com a finalidade de promover dinâmicas de desenvolvimento 

minimamente sustentáveis. 

 

 

2.5.2. Sensibilidades agregadas por motivações eminentemente económicas e 

produtivas 

As intervenções apresentadas podem ser agrupadas em três perspetivas de abordagens 

distintas; no entanto, todas reconheceram a importância do desenvolvimento da 

agricultura intensiva como meio de desenvolvimento do espaço rural. 

Os três grupos distribuem-se em função de conteúdos de intervenção predominantes 

associados a: 

- Alusões inequívocas à conformidade dos sistemas de produção implementados no 

território do Concelho com as boas práticas agrícolas. Quando os temas abordados se 

relacionavam, direta ou indiretamente, com as questões de ordenamento físico e 

funcional do território, as considerações formuladas já evidenciavam, no seio dos 

agentes económicos presentes, menos sintonia, porque houve quem tivesse admitido 

que algumas instalações de culturas provocaram danos sobre o património 

arqueológico, a estrutura do solo e as linhas de água, incluindo os efeitos acentuados da 

erosão hídrica. 

- Referências a que há ainda muito que trilhar em matérias de condução técnica das 

culturas intensivas, no que se refere à gestão da água, utilização do solo e ministração 

dos sistemas de proteção das plantas. Foi inclusivamente manifestada a preocupação 

de proteção dos solos contra a erosão hídrica, particularmente nos primeiros anos da 
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cultura. Foi chamada a atenção para a necessidade de valorizar o agricultor, perante as 

mistificações comummente generalizadas, como executor de uma função que deve ser 

prestigiada, na medida em que esta ocupação é fundamental para assegurar o 

fornecimento de alimentos e o desenvolvimento económico do espaço rural. Foi 

referido ainda que à semelhança de situações já conhecidas, é importante, com 

naturalidade, atender às questões colocadas para evitar o abate das “galinhas dos ovos 

de ouro”11. 

- Posição manifestada, é certo com menos peso representativo mas não meramente 

residual, por opiniões em defesa dos sistemas inseridos em contextos de produção 

caracterizados por níveis elevados de sustentabilidade, através de um aproveitamento 

mais racional da água, do solo e das condições geográficas de localização, conjugando 

inclusivamente a produção com outros serviços no espaço rural, assentes na valorização 

da produção local e de bens e serviços de natureza territorial, para potenciar um 

ambiente preservado e valorizado. 

2.5.3. Posturas institucionais pautadas pelas funções e áreas de intervenção 

técnica 

As intervenções de natureza institucional ocorreram num ambiente menos 

“descontraído” e mais veiculado a um enquadramento determinado por 

posicionamentos e alinhamentos específicos de acordo com as áreas tuteladas, situação 

perfeitamente normal e expectável, tendo correspondido efetivamente ao que se 

pretendia com a participação deste grupo.  

Mais uma vez se lamenta a ausência de algumas presenças institucionais, que 

naturalmente empobreceram o debate por não reportarem os traços mais marcantes 

sobre as perspetivas e os enquadramentos fundamentais que essas entidades medeiam, 

com reflexos nas áreas do ordenamento, da gestão dos recursos, da monitorização dos 

sistemas fundamentais presentes no território e do próprio contexto em que se 

desenvolve a atividade em análise. 

As que participaram deixaram contributos importantes que constam em anexos e 

marcaram, direta ou indiretamente, os conteúdos analisados e versados no presente 

relatório, merecendo serem destacados alguns aspetos gerais que assumem particular 

importância, sobretudo no âmbito da necessidade de melhorar os sistemas de 

 
11 Expressão utilizada na segunda sessão por um dos intervenientes. 
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governança ao nível do território do Concelho e que se ajusta às grandes orientações 

definidas, quer nas políticas de ordenamento, quer nas políticas setoriais. 

Uma primeira questão de ordem geral referida relaciona-se com o aproveitamento das 

tendências de descentralização em curso para reforçar a capacidade e influência de 

decisão relativas às diferentes escalas do território.  

Para isso, é importante a constituição de plataformas de trabalho orientadas para a 

promoção do desenvolvimento e da sustentabilidade a nível local, por via da promoção 

de redes colaborativas de base territorial, que permitam o fomento de iniciativas, nos 

planos individual e de grupo, com caráter económico e social, como forma de reforçar a 

base económica e os processos sociais de desenvolvimento e de sustentabilidade.  

Esta linha de intervenção tem profundas implicações ao nível da criação de dinâmicas 

minimamente estruturadas que abrem espaço, direta ou indiretamente, para a 

superação ou minimização dos efeitos que se traduzem em bloqueios aos processos de 

desenvolvimento, por via do aprofundamento e consolidação de pressupostos 

fundamentais que estão equacionados nos IGT, destacando-se: 

- A indicação de reforçar a "inteligência" coletiva do território e motivar as suas forças 

vivas; 

- O reforço da descentralização de competências e da cooperação intersectorial, 

interinstitucional e multinível, bem como incremento e qualificação da cooperação 

territorial, entre escalas e sob trabalho em rede, em prol da realização de objetivos 

estratégicos partilhados e da concretização das metas e dos resultados fixados em 

termos territoriais; 

- O incremento de iniciativas com vista a aumentar a Cultura Territorial, afigurando-se 

de grande importância o incentivo à participação dos cidadãos nos processos de 

planeamento e na operacionalização de dinâmicas de transformação do território, bem 

como o recurso sistemático ao diálogo institucional e entre os agentes e atores 

envolvidos; 

- A promoção do sentido de responsabilidade, por via de iniciativas de informação e 

sensibilização sobre os direitos e deveres de cidadania e sobre as problemáticas que 

afetam o território. 

Para a concretização destes pressupostos, entre outros fatores importantes, a liderança 

nos processos de transformação constitui uma condição decisiva para a condução das 
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dinâmicas que consubstanciem, em termos práticos, o desenvolvimento económico e 

social. Independentemente de se reconhecer e equacionar esta vertente como uma 

componente essencial de intervenção por parte dos diversos agentes, foi evidente a 

mensagem deixada nas sessões que é importante dar o devido destaque ao papel que 

deve ser assumido pelos atores políticos, administrativos e institucionais.  

Aliás, a abstenção de protagonismo neste domínio é deixar as coisas seguir ao “deus-

dará”12, o que acaba por se traduzir, igualmente e por força das circunstâncias efetivas, 

na opção estratégica de omissão de protagonismo pró-ativo, constituindo uma 

alternativa, com repercussões incomportáveis com o ordenamento legislativo que 

suporta o regime de planeamento em Portugal. Esta é a evolução do sistema de 

planeamento, particularmente nas últimas três décadas, reconhece e tem vindo a 

reforçar claramente o caráter estratégico dos IGT e a sua componente de governança, 

como essencial, para a concretização efetiva dos objetivos de desenvolvimento. 

Há uma certa opinião, aliás em parte aflorada numa das sessões, baseada no argumento 

de que os processos assentes na participação são mais burocratizados. Naturalmente 

que esta perceção corresponderá ao reverso da medalha para tornar a administração e 

as relações institucionais e de cidadania mais transparentes; no entanto, para contrariar 

esta perspetiva o próprio PNPOT reconhece a importância da simplificação e agilização 

das intervenções de acompanhamento e participação ao nível dos processos de gestão 

territorial por parte das diferentes entidades e pela sociedade civil.  

A participação traduz-se, em si, num valor essencial para que o território seja entendido, 

como na realidade é, uma entidade “viva” e dinâmica, mas sobretudo enquanto ente 

que não deve ser apenas considerado como um mero objeto das políticas de 

desenvolvimento e de ordenamento, mas principalmente percecionado como um 

sujeito dessas mesmas políticas, particularmente no espaço rural, que muitas vezes é 

efetivamente considerado como um objeto onde têm lugar ocorrências determinadas 

unilateralmente por decisões externas aos respetivos territórios.  

Esta “entidade sujeito” só ganha tal determinação se houver, em termos práticos, um 

reforço da capacidade de os diferentes atores institucionais promoverem ações de 

desenvolvimento territorial e participarem em redes de cooperação estratégica 

inseridas em várias escalas geográficas, constituindo este pressuposto uma condição de 

planeamento essencial prevista nos IGT em vigor.  

 
12 Expressão também usada por um dos participantes. 
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Sobre este importante assunto e indo ao encontro de considerações manifestadas a 

partir de diversas alusões, feitas de modos distintos consoante as respetivas 

sensibilidades, importa referir, como enquadramento, três citações do PNPOT, 

designadamente a relevância de:  

• “Monitorizar, avaliar e ajustar as estratégias e os instrumentos de capacitação 

institucional”;  

• “Reforçar a participação e o envolvimento das comunidades locais nos processos 

de desenvolvimento territorial e na mobilização do conhecimento, do capital e 

dos recursos locais”; 

• “Adotar novos formatos partilhados de participação, fomentando modelos de 

governança mais abertos, transparentes, eficientes e eficazes na prossecução de 

objetivos estratégicos coletivos”. 
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1. Introdução (os meios de enquadramento que regulam as questões referenciadas) 

A função de planeamento é fundamental para projetar o futuro, definir e identificar os 

processos de transformação que dão origem ao desenvolvimento económico e social. É 

com este sentido que se perspetiva o ordenamento do território como uma componente 

de planeamento fundamental em que é contemplado no espaço os diversos referenciais 

de enquadramento de âmbito setorial e territorial.  

Os projetos de intensificação agrícola estão sujeitos a enquadramentos diferenciados, 

não só no plano setorial (neste caso associados ao setor agrícola), mas também no 

âmbito territorial, onde é aplicado uma síntese de enquadramento regulamentar e 

normativo objetivada por um sistema, efetivamente complexo, de supervisão setorial e 

territorial. 

No caso do Concelho de Beja, as intervenções que venham a ocorrer estão subordinadas 

a uma regulamentação, direta ou indireta, definida por mais de cinquenta referências 

de planeamento. Para entendimento destas questões, há que apresentar um breve 

apontamento sobre este edifício legislativo e regulamentar, embora o que se revela 

decisivo, enquanto instrumento de gestão do território de vinculação direta dos 

particulares, seja o PDM de Beja. 

Assim, falar de desenvolvimento agrícola ou rural, é referir também os enquadramentos 

fundamentais definidos nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor, 

assumindo no plano técnico, por parte de quem projeta, a necessidade de conhecer 

minimamente estes instrumentos.  

Para clarificação dos assuntos que serão abordados no presente relatório, é importante 

ter uma ideia de que os IGT estão sujeitos a diversas classificações, segundo as quais são 

estabelecidos distintos contextos de ordenamento que definem a eficácia de 

enquadramento que regula as iniciativas de intervenção ao nível do território.  

O próprio conteúdo de referência para enquadramento está determinado em função da 

respetiva classificação dos IGT, que acaba por constituir a base da relação entre 
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instrumentos no seio do sistema nacional de planeamento, quer em termos de âmbito 

e natureza da abrangência, quer em matéria de clarificação vinculativa1.  

Desta forma, está consagrado um referencial de relacionamento estrutural e de 

articulação funcional entre os IGT, com reflexos na disciplina de planeamento e nas 

dinâmicas de elaboração dos planos para assegurar a conformidade e compatibilidade 

entre os diferentes instrumentos. Com implicações práticas ao nível dos instrumentos 

que se aplicam ao território abrangido pelo Concelho de Beja, apresenta-se no quadro 

seguinte a identificação dos IGT habilitantes, sua relação e vinculação efetiva. 

Dos 55 IGT considerados e que se apresentam no quadro seguinte, 11 constituem IGT 

de influência estruturante ao nível do enquadramento do sistema de planeamento, que 

contemplam disposições de conteúdo regulamentar, com efeitos de subordinação 

inequivocamente de conformidade. Os restantes 44 integram o sistema de planeamento 

de abrangência referencial ao nível do enquadramento dos IGT, que se consubstanciam 

em disposições normativas com efeitos de subordinação marcadamente de 

compatibilidade. 

 
1 A primeira classificação reporta-se à hierarquia dos Instrumentos que é constituída por: (1) PNPOT - Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território; (2) PEOT - Planos Especiais de Ordenamento do Território (orla costeira, áreas protegidas, albufeiras 
de águas públicas, parques arqueológicos); (3) PS - planos sectoriais; (4) PROT - planos regionais de ordenamento do território; (5) 
PIOT - planos intermunicipais de ordenamento do território; (6) PMOT - planos municipais de ordenamento do território (Planos 
diretores municipais, Planos de urbanização, Planos de pormenor – de conteúdo normal ou simplificado). 
A segunda ordem classificativa diz respeito à escala geográfica dos instrumentos, distinguindo-se IGT de âmbito: Nacional (PNPOT, 
PS, PEOT); Regional (PROT); municipal (PIOT e PMOT). 
A terceira refere-se à natureza dos instrumentos, destacando-se: de desenvolvimento territorial (PNPOT, PROT, PIOT); de 
planeamento setorial (PS); de planeamento especial (PEOT); de planeamento territorial ou planos municipais de ordenamento do 
território (PMOT). 
A quarta dimensão classificativa contempla a eficácia vinculativa na relação entre os IGT no que se refere à aplicação da disciplina 
de planeamento, distinguindo-se dois grupos, respetivamente: os IGT que diretamente vinculam entidades públicas e privadas 
(PMOT, PEOT); os IGT que vinculam apenas as entidades públicas (PNPOT, PROT, PIOT, PS, PMOT, PEOT). 
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Sobre os descritivos inerentes ao enquadramento dos IGT que se apresentam no quadro 

anterior destaca-se, para efeitos de clarificação do regime que se aplica, a identificação 

dos referenciais de planeamento mais importantes que enquadram as questões gerais 

inerentes à intensificação da agricultura, salientado a natureza dos instrumentos de 

planeamento e o respetivo contexto de vinculação.  

Assim, são referidos o nível hierárquico, a expressão geográfica, a natureza e a 

vinculação, como elementos descritivos que determinam a classificação, segundo a qual 

é ponderada a relevância e abrangência dos distintos IGT. A partir deste 

Sujeição entre 

planos
Públicas Privadas

PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 1.º Nacional Desenvolvimento territorial Conformidade √

PROT Alentejo - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 4.º Regional Desenvolvimento territorial Conformidade √

PDM Beja - Plano Diretor Municipal de Beja 6.º Municipal Territorial Conformidade √ √

PIAAC BA - Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Baixo Alentejo 5.º Regional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

PMDFCI - Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 6.º Municipal Territorial Conformidade √ √

POAAP do Roxo - Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas 2.º Nacional Especial Conformidade √ √

RN 2000 - Plano Sectorial da Rede Natura 2000 2.º Nacional Especial Conformidade √ √

PGRH 6 - Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado e Mira 2.º Regional Desenvolvimento territorial Conformidade √

PGRH 7 - Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Guadiana 2.º Regional Desenvolvimento territorial Conformidade √

PROF ALT - Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 2.º Regional Desenvolvimento territorial Conformidade √

PRN 2000 - Plano Rodoviário Nacional 3.º Nacional setorial Conformidade √

Agendas Regionais de Economia Circular 3.º Regional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

AT 2020 - Agenda Territorial 1.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

CBPA - Código de Boas Práticas Agrícolas 3.º Nacional setorial Compatibilidade √ √

EBUE 2020 - Estratégia de Biodiversidade da EU 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

ENAB - Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica 3.º Nacional setorial Compatibilidade √ √

ENAR2020 - Estratégia Nacional para o Ar 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

ENCNB 2030 - Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

ENDS 2015 - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 1.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

ENE 2020 - Estratégia Nacional para a Energia 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

ENEA2020 - Estratégia Nacional de Educação Ambiental 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

Estatuto da Agricultura Familiar 3.º Nacional setorial Compatibilidade √ √

Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 3.º Nacional setorial Conformidade √

Estratégia Nacional Pós 2020 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

Estratégia para o Regadio Público 2014-2020 3.º Nacional setorial Conformidade √

ETPS UE - Estratégia Temática de Proteção do Solo da União Europeia 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

ETUS RN - EstratégiaTemática para a Utilização Sustentável dos Recursos Naturais (Europeia) 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

ONU - Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável 3.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

PAC - Política Agrícola Comum 2014-2020 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

PAEC - Plano de Ação para a Economia Circular 1.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

PANCD 2014-2020 - Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

PDR - Plano de Desenvolvimento Regional 3.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -2020 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

Planos de Gestão de Riscos de Inundação 2016 -2021 3.º Nacional setorial Conformidade √

PNA - Plano Nacional da Água 3.º Nacional Setorial Conformidade √

PNAC - Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020/2030 3.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

PNAP - Política Nacional de Arquitetura e Paisagem 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

PNCT - Programa Nacional para a Coesão Territorial 3.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

PNDFCI - Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e Plano de Sensibilização 

(2012)
3.º Nacional setorial Compatibilidade √

PNEC 2030 - Plano Nacional Energia e Clima (2021-2030) 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

PNUEA - Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (2012-2020) 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

Política de Desenvolvimento Rural 2014 -2020 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

PROCIV - Avaliação Nacional de Risco 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas 3.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis 3.º Nacional Desenvolvimento territorial Conformidade √

Programa Nacional de Regadios 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

PSPRR - Plano Setorial de Prevenção e Redução de Riscos 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

PVI – Programa de Valorização do Interior 3.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

Regime da Reserva Ecológica Nacional 3.º Nacional setorial Conformidade √

Regime da ReservaAgrícola Nacional 3.º Nacional setorial Conformidade √

RNC 2050 - Roteiro para a Neutralidade Carbónica 3.º Nacional setorial Compatibilidade √

ENEI - Estratégia Nacional de Especialização Inteligente 3.º Nacional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

EREI – Estratégia Regional de Especialização Inteligente para o Alentejo 4.º Regional Desenvolvimento territorial Compatibilidade √

LISTA DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL FUNDAMENTAIS COM APLICAÇÃO NO TERRITÓRIO CONCELHIO - CLASSIFICAÇÃO E REGIME VINCULATIVO

Vinculação

IGT de influência estruturante ao nível do enquadramento do sistema de planeamento

Sistema de planeamento de abrangência referencial ao nível do enquadramento dos IGT 

IGT com aplicação no Concelho
Hierarquia 

(nível)

Expressão 

geográfica
Natureza
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enquadramento, são equacionados, de forma integrada, os regimes habilitantes 

evidenciando o carácter individualizado ou de complementaridade que se aplica para 

regular as intervenções no território ao nível do planeamento e ordenamento. Neste 

sentido, a conjugação do nível hierárquico e do referencial de vinculação constitui um 

fator fundamental para a clarificação do quadro de relações entre os IGT, permitindo a 

identificação dos pressupostos determinantes para a definição do conteúdo 

programático e normativo dos respetivos planos e regulamentos a aplicar ao nível da 

gestão do território.  

Por outro lado, equacionar a expressão geográfica e a natureza dos IGT permite a 

definição do quadro de abrangência segundo o qual o sistema de planeamento deve 

estruturar-se, através de um referencial preciso que clarifica, em termos de escalas e de 

âmbitos de intervenção, as regras e as condições básicas que regulam o enquadramento 

dos respetivos processos de intervenção e de transformação do território.  

Sem demais aprofundamentos nestas matérias, realçam-se, contudo, que há questões 

menos claras e evidentes relacionadas com o referencial vinculativo, que emana da 

moldura jurídica que se aplica, direta ou indiretamente, ao sistema de planeamento.  

Deste modo, há que especificar o sentido que assume o referencial vinculativo que se 

evidencia no âmbito da análise da temática da intensificação da agricultura e dos 

impactes subjacentes aos processos de transformação que acabam por ocorrer no 

território, resultantes principalmente das dinâmicas de mudança operadas pelos 

sistemas de exploração dos recursos, particularmente com os regimes de produção 

agrícola.  

Para explicitar esta componente de análise é incontornável abordar a questão da 

hierarquia dos IGT, enquanto elemento que define uma relação de interdependência 

entre instrumentos de enquadramento no seio do sistema de planeamento, assente 

fundamentalmente numa subordinação entre instrumentos que tem por base dois 

regimes de submissão (ou dependência) essenciais: de conformidade e de 

compatibilidade.  

O discernimento destes quadros de sujeição nem sempre é fácil e claro, particularmente 

em dois momentos, na altura em que se elaboram os planos e se identificam as 

condições regulamentares, e na fase de concretização prática de iniciativas e 

intervenções, surgindo, nos âmbitos definidos com menor rigor declarativo, 

interpretações distintas que induzem, em muitos casos, a conteúdos e perspetivas de 
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abordagem diversos, independentemente das diferenças essenciais prevalecentes ao 

nível da complexa realidade dos territórios.  

Face a esta constatação, é importante deixar neste documento um apontamento sobre 

esta questão, para melhor enquadrar o assunto em causa.  

Os pressupostos de influência e de abrangência2 dos IGT, para além de ser necessário 

que se assegure convenientemente a respetiva contextualização, têm que obedecer a 

um quadro de concordância concreto, que se desdobra em dois conceitos3 

fundamentais, designadamente de conformidade e de compatibilidade, que aportam 

significações jurídicas distintas, constituindo referenciais particulares que condicionam, 

entre outros fatores, as relações normativas entre planos, a definição de conteúdos 

regulamentares e a objetivação concreta do enquadramento respeitante aos diversos 

domínios de planeamento. 

Assim, o conceito de conformidade tem de ser apreendido, concretamente e em termos 

de enquadramento, com o “espírito da letra”, em estreita observância e 

correspondência, de modo inequívoco, com as determinações estabelecidas nos 

instrumentos de enquadramento; enquanto a essência da compatibilidade reside na 

circunstância regulamentar de apenas não contrariar os conteúdos e matérias definidas, 

em resultado o ordenamento jurídico a aplicar é determinado principalmente pela 

sujeição a orientações de princípio contempladas nos enquadramentos. 

 

Para mais facilmente expor esta questão, basta dizer que numa primeira leitura do 

quadro apresentado, ressalta o facto de entre os 55 IGT, apenas 7 aparecem a vincular 

diretamente as entidades privadas, o que poderia levar a inferir que os conteúdos, quer 

estratégicos, quer regulamentares, referentes aos restantes 48 IGT, não se aplicam às 

intervenções destas entidades.  

 

Esta ilação não pode ser retirada, porque os IGT que vinculam diretamente os privados 

estão, por sua vez, subordinados hierarquicamente a outros instrumentos, com os quais 

mantêm uma relação de conformidade, obedecendo a uma influência estruturante em 

 
2 Qualquer instrumento de gestão territorial (IGT) dispõe de um quadro de influência, na medida em que condiciona as formas e 

meios de intervenção no território em função de objetivos de planeamento concretos, e de abrangência, porque os âmbitos de 
influência são especificamente aplicados a determinados domínios de atuação e/ou a áreas geográficas de intervenção. Assim, 
quando uma ação é desenvolvida no território de acordo com o enquadramento de influência e de abrangência de um IGT, então 
pode afirmar-se que a concretização da iniciativa em causa está em concordância com o enquadramento previsto no respetivo IGT. 
 
3 Sobre estes conceitos, v. Willian Coulet, "La notion de compalibilité dans le Droit de l'Urbanisme", 

Actualité Juridique - Droit Administratif, 1976, n° 6, p. 29 1 e segs.; v. também Fernando Alves Correia, 
O plano urbanístico e o princípio da igualdade, Coimbra, 1989, p. 195. 
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matérias de enquadramento. Deste modo, ainda que indiretamente, as entidades 

privadas ao estarem vinculadas a determinados IGT, são abrangidas pelos conteúdos 

dos restantes planos de hierarquia superior (apesar destes só vincularem as entidades 

públicas).  

 

Assim, o quadro de concordância está assegurado, basta para o efeito intervir no 

território de acordo com as disposições legais previstas nos instrumentos de 

planeamento que vinculam diretamente os privados, para estarem abrangidos por 

determinações de outros IGT.  

 

Na prática, quando um privado intervém em conformidade com o regulamento do PDM, 

acaba por protagonizar uma intervenção em regime de compatibilidade com os IGT de 

nível superior, designadamente o PNPOT e o PROT Alentejo. 

 

O legislador ao definir este enquadramento pretendia proporcionar uma dependência 

simplificada das entidades privadas relativamente aos IGT, relegando para as 

administrações de proximidade (autarquias e instituições desconcentradas da 

administração central) as relações mais complexas e específicas de planeamento no 

âmbito da gestão concreta do território, através da aplicação, a nível local, do quadro 

de compatibilidade que está estipulado. 

 

Esta perspetiva é fundamental para equacionar os enquadramentos que vinculam 

diretamente os privados relacionados com os processos de intensificação da agricultura, 

com particular destaque para os requisitos constantes nos IGT de influência 

estruturante ao nível do enquadramento do sistema de planeamento no Concelho, 

destacando-se os previstos nos: 

- POAAP do Roxo - Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas; 

- RN 2000 - Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

- PDM de Beja; 

- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

Os dois primeiros são instrumentos de âmbito nacional e de natureza especial, os dois 

últimos de âmbito municipal/concelhio e de cariz marcadamente territorial. No entanto, 

há ainda outros três instrumentos4 de compatibilidade que integram o sistema de 

planeamento de abrangência referencial ao nível do enquadramento dos IGT, e que, em 

 
4 Não se faz referência específica ao Programa Nacional de Regadio, porque no essencial o seu conteúdo normativo está vertido nos 

termos contratuais celebrados entre a entidade gestora da água e os agentes económicos do setor.  
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princípio, são vinculativos para as entidades privadas ligadas ao setor agrícola, em caso 

de se aplicarem, designadamente: 

- CBPA - Código de Boas Práticas Agrícolas; 

- ENAB - Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica; 

- Estatuto da Agricultura Familiar. 

 

Os dois conjuntos de IGT serão abordados no presente documento com a perspetiva de 

reter os principais conteúdos referentes às condicionalidades que se colocam à 

intensificação da agricultura, e serão tecidas referências específicas aos:  

• PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território;  

• PROT do Alentejo - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo; 

• PDM Beja - Plano Diretor Municipal de Beja;  

• PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -2020;  

• Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis;  

• Programa Nacional de Regadios;  

• PVI – Programa de Valorização do Interior.    

 

Relativamente aos outros instrumentos, são apenas referenciados conteúdos que 

possam dar respostas às questões essenciais que contribuem para clarificar algumas das 

problemáticas que emergiram nas exposições apresentadas pelos diferentes 

participantes das sessões de trabalho realizadas o ano passado. 

 

2. PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

Este programa foi sujeito recentemente à primeira revisão, ditada pelo prazo previsto 

para esta operação que é de dez anos, estando em vigor desde a data de publicação da 

Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro. 

 

A título informativo, é importante afirmar que este plano referencia conteúdos 

presentes em setenta e dois5 instrumentos de planeamento, estruturados sob forma de 

planos, programas, disposições políticas autónomas, enquadramentos estratégicos e 

subordinações de agendas, nomeadamente a Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU. 

 
5 Segundo foi possível apurar a partir da análise do respetivo conteúdo programático 
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Sob o lema “Território Portugal – Onde o País encontra o futuro”, a DGT – Direção Geral 

do Território define nestes termos o PNPOT: “é o instrumento de topo do sistema de 

gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento territorial 

e estabelece o modelo de organização do território nacional. O PNPOT constitui-se como 

o quadro de referência para os demais programas e planos territoriais e como um 

instrumento orientador das estratégias com incidência territorial”. 

2.1  Princípios para promoção do desenvolvimento territorial 

No quadro seguinte apresenta-se de forma sucinta os princípios que presidem à 

promoção do desenvolvimento territorial abordados no presente relatório. 

 

 
 

Em termos justificativos, importa descrever as razões da escolha dos princípios 

identificados como referenciais de análise a ter em consideração ao nível do 

enquadramento programático das questões sinalizadas nas respetivas sessões de 

trabalho, destacando-se os seguintes elementos de apreciação: 

REFERENCIAIS ABALIZADORES DE NATUREZA VINCULATIVA

Articulação institucional e reforço da subsidiariedade, através da 

cooperação vertical entre diferentes níveis governamentais, da 

cooperação horizontal entre distintos atores, e de uma maior coerência 

entre políticas setoriais e políticas de base territorial, promovendo uma 

maior eficiência e eficácia, assim como a transparência e a prestação de 

contas.

Identificação dos recursos territoriais capazes de criar sinergias e gerar 

massas críticas que favoreçam geografias funcionais, flexíveis e 

integradas, passíveis de apoiar ganhos de sustentabilidade e colmatar 

diferenças de dimensão, densidade e acesso a serviços e amenidades.

Consideração dos ativos e as potencialidades locais e regionais como 

elementos de desenvolvimento e de diferenciação para o aumento da 

coesão e da sustentabilidade, nomeadamente em territórios rurais ou 

menos desenvolvidos.

Promoção da discriminação positiva dos territórios e reduzir as 

disparidades geográficas e sociais através de mecanismos de política 

que garantam direitos iguais a todos os cidadãos, independentemente 

de residirem em áreas centrais ou periféricas ou com diferentes graus de 

desenvolvimento ou expostas a diferentes riscos.

Assunção da pressão da escassez e do desperdício dos recursos e 

delapidação do património natural, paisagístico e cultural, e a 

importância do fomento de uma economia mais verde e circular, de 

uma energia mais limpa e eficiente, da descarbonização da sociedade e 

da contenção e reversão das perdas de património natural, 

paisagístico e cultural.

Desenvolvimento de estratégias, políticas e intervenções de 

coordenação e de cooperação para a coesão, a partir da potenciação 

dos ativos locais e regionais e de capacitação institucional a diferentes 

níveis territoriais

Fonte: Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro

Reforçar a Solidariedade e a Equidade Territoriais 

Promover a Sustentabilidade da Utilização dos Recursos 

nos diversos Territórios

Incentivar as Abordagens Territoriais Integradas 

PRINCÍPIOS CONTEMPLADOS COM EFEITOS PROGRAMÁTICOS

Princípios para promoção do desenvolvimento territorial

Enfatizar a importância da Governança Territorial 

Promover dinâmicas preferenciais de Organização 

Territorial

Valorizar a Diversidade e a Especificidade Territoriais
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� Enfatizar a importância da Governança Territorial – esta questão confirma a 

relevância que assumem na atualidade os processos de participação ao nível do 

planeamento e implementação das respetivas medidas com reflexos no âmbito 

das transformações do território, bem como o envolvimento cooperativo dos 

diversos agentes institucionais e administrativos.  

Face ao carácter democrático e participativo previsto estabelecer entre os 

círculos administrantes e administrados contemplados na legislação de 

planeamento em vigor, afigura-se de extrema relevância o escrutínio entre 

interesses presentes no território, através do apelo à sua manifestação, quer 

seja da parte do cidadão inserido na comunidade, ou organizado em áreas de 

interesse, quer seja da parte dos agentes económicos, sociais ou políticos. 

Assim, deve emergir a legitimidade que assiste a cada esfera de interesse em 

promover a sua defesa, cabendo às instâncias de poder reconhecer esse direito 

e envolver-se em iniciativas de mediação para conciliação de interesses, 

principalmente quando subordinadas à defesa dos interesses públicos.  

Sobre este assunto, o PNPOT reconhece que há ainda muito por fazer, uma vez 

que se continua a registar um défice nos mecanismos de participação instituídos 

e uma articulação deficiente, sob o ponto de vista técnico e funcional, entre as 

entidades administrantes envolvidas nos processos de transformação do 

território. 

 

� Promover dinâmicas preferenciais de Organização Territorial – esta formulação 

está associada à situação evidenciada pelo conteúdo exposto na descrição do 

princípio anterior.  

Cada vez é mais claro e nos últimos anos têm ganho um espaço crescente de 

importância as questões relacionadas com a organização, nos mais diversos 

âmbitos e escalas, como fator fundamental para a promoção e dinamização de 

processos de desenvolvimento.  

Quando se incorporam nas transformações do território os valores da 

sustentabilidade, as exigências por mais e melhor organização crescem de forma 

significativa, pois a funcionalidade e desempenho das instituições são mais 

necessários, bem como a participação do cidadão e seus agentes económicos, 

sociais ou políticos, como praxis para conciliar interesses aos mais diversos 

níveis. 

 

� Valorizar a Diversidade e a Especificidade Territoriais – é fundamentalmente 

no espaço rural onde se registam as maiores diferenciações, em matérias como 
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a disponibilidade de recursos e a existência de valores patrimoniais, naturais e 

construídos, mobilizáveis para a promoção de processos de desenvolvimento. 

Lidar com estes ativos e transformá-los em fatores disponíveis para a 

dinamização de iniciativas de desenvolvimento é a questão essencial para a 

valorização dos recursos e valores, condição indispensável para a afirmação da 

diversidade e das especificidades possíveis, como potencial diferenciador do 

território.  

Este pressuposto é tão importante quanto a competitividade, num contexto 

cada vez mais global com tendências firmadas de uniformização.  

Assim, é importante potenciar as ocupações suportadas num determinado 

espaço, em termos económicos e sociais, evidenciando o seu caráter de 

exclusividade, dentro necessariamente do que for possível e desejável, 

enquanto imagem de marca fidedigna do território.  

Para isso, a criatividade, a inovação, mas também a organização e o sentido 

integral de sustentabilidade de recursos e valores, afiguram-se como 

pressupostos básicos na dinamização de processos de desenvolvimento 

económico e social, no âmbito dos quais a compatibilização de usos e funções 

do espaço desempenha um papel de relevância estratégica. 

 

� Reforçar a Solidariedade e a Equidade Territoriais – As regiões do interior têm 

sido, particularmente nos últimos sessenta anos, preteridas em matérias 

importantes de desenvolvimento, devido a opções políticas bem 

testemunhadas por abordagens fidedignas produzidas pela historiografia 

económica. Persiste a situação/condição, que o interior do País está 

confrontado com a perda e a mobilização de recursos para subsidiar processos 

de desenvolvimento no litoral.  

Foi assim, com a saída massiva de efetivos populacionais em idade ativa, e tem 

sido, deste modo, com o investimento económico que não privilegia o 

incremento de processos de transformação de matérias-primas nos próprios 

territórios, levando à concentração dos processos de industrialização nos 

grandes centros urbanos do litoral, que também cresceram à conta desta 

filosofia de desenvolvimento e de ordenamento.  

Esta questão está sinalizada no PNPOT como uma das problemáticas críticas do 

ordenamento territorial do País. Inclusivamente são identificadas medidas para, 

pelo menos, minimizar esta situação emergente em todo o território do 

continente. Nos últimos anos, particularmente no nosso Concelho, foi dado um 

sinal positivo sobre esta matéria, nomeadamente com o desenvolvimento e 
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implementação do EFMA – Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, que 

possibilitou a intensificação da agricultura por via do investimento público.  

Esta circunstância, que assume um caráter estruturante, ao nível do reforço e 

diversificação da base económica do território de influência do EFMA, aporta 

também um sentido redobrado de responsabilidade social, não só no plano do 

aproveitamento e viabilização do investimento, mas igualmente no âmbito da 

mobilização racional e sustentável dos respetivos recursos territoriais (água e 

solo), como base para a promoção do desenvolvimento económico e social.  

É neste campo de análise que, a nível local/regional, se insere a temática dos 

equilíbrios territoriais associados à dinamização de processos económicos, para 

assegurar a sustentabilidade dos recursos e a qualidade de vida dos residentes, 

bem como a saúde pública. 

 

� Incentivar as Abordagens Territoriais Integradas – a par da importância da 

Governança Territorial, este objetivo assume uma dimensão transversal e inter-

sectorial, na medida em que estabelece a necessidade de desencadear 

intervenções articuladas entre âmbitos institucionais e administrativos, na 

perspetiva da gestão territorial, e entre domínios de concertação de fatores de 

valorização das atividades humanas e a relação de interesses presentes no 

território, por forma a acomodar os desígnios da sustentabilidade às dinâmicas 

de desenvolvimento e de transformação dos espaços rural e urbano. 

 

2.2  Desafios territoriais e alinhamentos de enquadramento (aceções de ordem 

prática) 

O PNPOT define um conjunto de desafios territoriais que acentuam a necessidade dos 

IGT, e pela sua implementação, a darem respostas a questões candentes da realidade 

de desenvolvimento e de ordenamento do território nacional, com aplicação a outras 

escalas, nomeadamente à concelhia.  

 

Com implicações ao nível da intensificação da agricultura, destacam-se os seguintes 

desafios, e detalha-se, para cada um, as referências mais relevantes de enquadramento: 

• Gerir os recursos naturais de forma sustentável; 

• Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial; 

• Reforçar a conetividade interna e externa; 
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• Promover a governança territorial. 

 

Gerir os recursos naturais de forma sustentável 

 

Em relação à gestão dos recursos naturais de forma sustentável, importa referir que não 

é matéria fácil de ordenamento, atendendo à situação em que se encontra o “estado da 

arte” à partida, necessitando de um empenhamento generalizado para enfrentar este 

desafio.  

 

Quando é referido um empenhamento generalizado, o plano não reconhece exceções, 

quer ao nível da organização e posturas das instituições administrativas e políticas, com 

responsabilidades, é certo que partilhadas, mas que, por isso, não deixam de ser 

atribuições e competências efetivas das entidades, responsabilidades sociais por parte 

dos agentes económicos e responsabilidades induzidas pelo exercício de cidadania, que 

devem enquadrar, quer a comunidade, quer o cidadão individualmente considerado. 

 

Este desafio está descrito no PNPOT a partir de conteúdos que polarizam as respetivas 

intervenções previstas, dos quais se destacam: 

i. Valorizar o capital natural – assente em assegurar os equilíbrios biofísicos e a 

compatibilização de usos e ocupações do solo, para projetar um ordenamento 

funcional que promova a sustentabilidade e a conciliação de interesses; 

ii. Aumentar a resiliência socio ecológica – com referências à promoção e à 

utilização racional dos recursos naturais, em consonância com as condições de 

preservação da saúde pública e da qualidade de vida e, ainda, com as respostas 

a dar nos processos de transformação do território, devidamente equacionadas 

em função das tendências associadas às alterações climáticas e às evidências de 

desertificação. 

 

Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 

 

As respostas a este desafio são de uma complexidade extraordinária, porque envolvem 

questões com âmbitos muito diversificados. Uns de natureza política6, que estão 

condicionados a múltiplas dinâmicas e interesses presentes no território, desde logo 

 
6 O termo é utilizado, em todo o documento, com o sentido mais amplo e substantivo que pode significar, nomeadamente de acordo 

com a perspetiva técnica de identificar as opções de ordenamento e de planeamento, como substratos, eminentemente resultantes 
de escolhas associadas a alternativas que se colocam à decisão, na sua dimensão político administrativa, confinada a um quadro 
específico de ordenamento jurídico e institucional vigente no país. 
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pela tradição cultural e institucional dominante, outros associados a condicionalismos 

marcados por objetividades efetivas, decorrentes das caraterísticas intrínsecas aos 

territórios.  

 

Assim, incluem-se aspetos tão relevantes como: o exercício da cidadania, enlaçado às 

grandes causas que marcam a atualidade; a responsabilidade social de agentes 

económicos e sociais; os fundamentos do empreendedorismo e da assunção do risco; 

as escalas das decisões tomadas localmente, cujos contextos transcendem, em muitos 

casos, as circunscrições em que assentam as atividades, em termos de execução física; 

as configurações do investimento no território, no que se refere à origem do capital e à 

dinâmica dos projetos de investimento; entre outros elementos caraterizadores. 

 

O PNPOT evidencia duas linhas fundamentais para concertar respostas minimamente 

consentâneas com o desafio: 

i. Aumentar a atratividade populacional e a inclusão social e reforçar o acesso aos 

serviços de interesse geral, com o cerne das prioridades a centrar-se na 

priorização das atividades geradoras de emprego e sua qualificação, bem como 

em contribuir para a dignificação do trabalho, atividades e profissões inerentes 

ao espaço rural e à produção de bens alimentares e de serviços de fruição do 

território; 

ii. Dinamizar os potenciais locais e regionais e o desenvolvimento rural, face à 

dinâmica de globalização, por via da mobilização dos recursos para 

desenvolvimento da agricultura e do espaço rural e aprofundar os efeitos 

indutores, selando o reforço das interdependências setoriais destinadas à 

promoção das cadeias de valor no território, para além de acentuar a 

modernização das atividades e a organização dos setores, incluindo a melhoria 

dos produtos e tecnologias e a obtenção de escala, como meios de afirmação no 

mercado. 

 

Reforçar a conetividade interna e externa 

 

Para efeitos da avaliação das questões em análise, entre outros fatores de reforço da 

conetividade interna e externa, destaca-se a necessidade de otimizar as infraestruturas 

ambientais e a conetividade ecológica, através de matérias identificadas ao nível da 

definição da estrutura ecológica municipal e da rede de interligação de espaços entre os 

diferentes sistemas biofísicos, envolvendo ainda a preservação da paisagem.  
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Neste âmbito de conetividade, o PNPOT pretende estabelecer equilíbrios fundamentais 

ao nível das diversas escalas territoriais, desempenhando as intervenções concelhias um 

pressuposto essencial de desenvolvimento sustentável, por contribuir para a 

viabilização de base dos sistemas de intensificação, inseridos em contextos mais gerais 

de aproveitamento racional dos recursos disponíveis no território.  

 

Nestas áreas é importante atender aos diversos interesses presentes no espaço rural e 

promover a articulação com o espaço urbano, bem como com o espaço vivencial 

associado à dispersão de funções e valências prevalecentes no território.  

 

A coexistência de valores patrimoniais diversificados num mesmo espaço torna 

imperativo conciliar usos e ocupações do solo, de modo a que as intervenções se 

concretizem conciliando interesses e maximizando os benefícios inerentes aos 

processos de transformação, que culminam, inclusivamente, com alterações da própria 

paisagem, que está desde há muitas décadas subordinada, de modo determinante, a 

atuações humanas. 

 

Promover a governança territorial 

 

Entre outros fatores importantes, a liderança nos processos de transformação constitui 

um pressuposto decisivo na condução das dinâmicas que consubstanciam o 

desenvolvimento económico e social, independentemente de se reconhecer e 

equacionar esta vertente como uma componente essencial de intervenção por parte 

dos diversos agentes, com particular destaque para os atores políticos, administrativos 

e institucionais.  

 

Aliás, a abstenção de protagonismo neste domínio é deixar as coisas seguir ao “deus-

dará”, o que acaba por se traduzir, igualmente e por força das circunstâncias efetivas, 

na opção estratégica de omissão de protagonismo pro ativo, constituindo uma 

alternativa incompatível com o ordenamento legislativo que suporta o regime de 

planeamento em Portugal, porque o desenvolvimento do sistema de planeamento, 

particularmente nas últimas três décadas, reconhece claramente o caráter estratégico 

dos IGT e a sua componente de governança, como essencial, para obter essa relevante 

caraterística.  

 

Pois no quadro da UE este aspeto tem sido tratado com muita acuidade até para nivelar 

os diferentes estados de governança patente entre os países que a integram. 
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O PNPOT reconhece importância sobretudo a três perspetivas de intervenção, 

designadamente: 

i. Reforçar a descentralização de competências e a cooperação intersectorial e 

multinível, como meio para aproveitar as tendências de descentralização e, 

assim, reforçar a capacidade e influência de decisão do território, impondo-se 

criar plataformas de trabalho orientadas para a promoção do desenvolvimento 

e da sustentabilidade a nível local, inclusivamente, como contributo para 

reforçar a "inteligência" coletiva do território e motivar as suas forças vivas. 

ii. Promover redes colaborativas de base territorial, no sentido de fomentar o 

empreendedorismo individual e de grupo, com caráter económico e social, como 

modo de reforçar a base económica e os processos sociais de desenvolvimento 

e de sustentabilidade. A par deste ponto, afigura-se importante incentivar a 

criação de dinâmicas minimamente estruturadas conducentes à superação ou 

minimização dos efeitos prevalecentes ao nível dos bloqueios de 

desenvolvimento. 

iii. Aumentar a Cultura Territorial através de linhas de atuação que visam incentivar 

a participação dos cidadãos nos processos de planeamento e nas dinâmicas de 

transformação do território, bem como incrementar o diálogo institucional e 

entre os agentes e atores envolvidos. A outra face destas linhas é contribuir, de 

forma marcante, para promover o sentido de responsabilidade, informar e 

sensibilizar sobre os direitos e deveres de cidadania e sobre as problemáticas 

que afetam o território. 

2.3  Compromissos para o território 

O PNPOT distingue um conjunto de compromissos a estabelecer para o território, 

destacando-se os seguintes: 

• Robustecer os sistemas territoriais em função das suas centralidades; 

• Atrair novos residentes e gerir a evolução sociodemográfica; 

• Adaptar o território e gerar resiliência; 

• Descarbonizar acelerando a transição energética e material; 

• Remunerar os serviços prestados pelo capital natural; 

• Alargar a base económica territorial com mais conhecimento, inovação e 

capacitação; 

• Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do 

território; 
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• Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade; 

• Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos; 

• Reforçar a eficiência territorial nos IGT. 

Com efeitos práticos sobre o território do Concelho na perspetiva da análise subjacente 

ao presente relatório, a questão central que se deve colocar relaciona-se com a 

necessidade de fazer uma leitura precisa tendo em conta, por um lado, a filosofia geral 

que preside à identificação dos compromissos inventariados no PNPOT e, por outro 

lado, versar aspetos marcantes sobre a realidade concreta do nosso território nesses 

compromissos, para procurar a melhor forma de lhes dar resposta e fazer deles um 

referencial para ser considerado nos processos de transformação, com vista ao 

desenvolvimento do Concelho.  

Não se pretende com este relatório chegar a um apontamento exaustivo e definitivo 

sobre esta importante matéria, mas apenas deixar algumas notas interpretativas sobre 

as diferentes questões abordadas nas diversas sessões, equacionadas na perspetiva dos 

compromissos identificados.  

Neste sentido, o primeiro exercício a fazer diz respeito à seleção prévia dos 

compromissos, em função dos assuntos mais significativos levantados, e, 

consequentemente, proceder a uma breve descrição das temáticas mais relevantes, 

enquanto elementos referenciais de enquadramento. Assim, dos dez compromissos, 

foram selecionados sete que se passam a descrever. 

Atrair novos residentes e gerir a evolução sociodemográfica  

A crise demográfica é reconhecida pelo PNPOT como uma característica marcante da 

sociedade portuguesa, com particular incidência no território interior do país.  

As causas são múltiplas e complexas, devido à diversidade dos fenómenos na origem e 

da sua interação, provocando, devido ao efeito sinérgico, consequências graves que 

remetem para soluções difíceis, só concretizáveis com eficácia se aplicadas ativamente 

e de modo integrado e persistente.  

Foi reconhecido o papel da intensificação da agricultura como meio para poder gerar 

dinâmicas de emprego e, por esta via, evitar a saída de ativos e atrair mão-de-obra do 

exterior, criando condições para inverter o processo de decréscimo e envelhecimento 

da população.  
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Dado o tipo de culturas já implementadas e face a cenários contemplados nos estudos 

que fundamentaram a realização do empreendimento, apesar do emprego criado pelo 

EFMA, o seu impacte neste importante domínio ficou aquém das expectativas iniciais7, 

porque as culturas intensificadas envolvem operações pouco exigentes, em termos de 

ocupação de mão-de-obra, comparativamente com outras culturas que foram 

identificadas previamente.  

Por outro lado, as opções seguidas assentam num modelo de importação de mão-de-

obra de países remotos, traduzindo-se esta circunstância, associada à precariedade 

laboral e às condições de acolhimento pouco adequadas, em dificuldades que 

condicionam a fixação de novos residentes.  

Para haver um compromisso mais significativo com o território, como está previsto no 

PNPOT, é necessário que as administrações, num esforço para desencadear atuações 

articuladas, conjuguem as diversas políticas setoriais para, em conjunto, prosseguirem 

intervenções que promovam um desenvolvimento mais orientado para a revitalização 

da demografia do Concelho, em duas vertentes estruturantes essenciais: ao nível de 

suster a saída de ativos e garantir as condições necessárias à atratividade de mão-de-

obra do exterior à região, com a perspetiva de assegurar que venham a tornar-se 

residentes, e, através dessa via, também contribuir para, em outro plano, assegurar o 

rejuvenescimento da pirâmide etária. 

Adaptar o território e gerar resiliência 

O PNPOT lança um repto assinalável com o objetivo de ser garantida uma maior 

resiliência socio ecológica dos territórios, aos vários níveis de planeamento e gestão, ao 

considerar importante determinar, e cita-se, “os diversos limiares críticos, os custos de 

inação e a opção entre soluções de base natural ou intervenções mais pesadas”. 

No caso do Concelho, a seca, as cheias, a erosão hídrica dos solos, as ondas de calor, a 

desertificação e o despovoamento tendem a tornar-se fenómenos cada vez mais 

evidentes, pelo que é fundamental aumentar a resiliência e a capacidade adaptativa das 

populações e das atividades, numa lógica de prevenção, proteção e acomodação, para 

redução de vulnerabilidades e riscos existentes e para recuperação face a eventos 

extremos. 

 
7 Foram analisados diversos cenários referentes ao impacto do EFMA sobre o emprego e consequentemente sobre a estrutura 

demográfica do Concelho, como pode ser consultado no link que seguidamente se apresenta. https://geoportal.cm-
beja.pt/documentos/IGT/Conteudos_PortalCMBeja/PDMBeja/02_EltosAcompanham/PDM_CaractDiagnAditamento.pdf 
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Assim, num contexto de mudanças, nomeadamente de ordem climática e demográfica, 

é relevante considerar a resiliência socio ecológica de cada território, nomeadamente a 

sua capacidade de suportar, subsistir e adaptar-se a alterações, sem que sejam 

ultrapassados os limiares críticos necessários para se manterem operacionalmente 

funcionais.  

Neste âmbito, a promoção e implementação de infraestruturas verdes e as que estão 

associadas aos recursos hídricos são fundamentais para a adoção de soluções 

potenciadoras de sinergias entre objetivos de recuperação e de incremento dos níveis 

de resiliência dos ecossistemas, para a minimização das vulnerabilidades e riscos 

inerentes à concretização de funcionalidades produtivas essenciais à utilização 

sustentável do solo. 

Assim, é fundamental assegurar soluções de organização do território orientadas para o 

acréscimo da resiliência dos sistemas naturais, agrícolas, florestais e das comunidades, 

salvaguardando nomeadamente a sustentabilidade e a conetividade da paisagem, 

destacando-se ainda como parte da equação a soberania alimentar. 

Atitudes esclarecidas, informadas, participativas e colaborativas contribuirão, por certo, 

para a conceção de políticas conducentes à existência de uma administração mais 

transparente e eficiente e, em consequência, mais bem preparada para incentivar o 

exercício de cidadania, fator necessário a munir o território de níveis de resiliência mais 

elevados e ajustados aos desafios que se prefiguram no futuro. 

O surgimento e a tendência de generalização de uma consciência ecológica mais 

marcante, a imergência de novas perceções de bem-estar, as sensibilidades face ao 

aquecimento global e à importância da proteção do ambiente e da biodiversidade 

constituem aspetos dominantes que estão a gerar um novo sentido ecológico no seio 

das sociedades. Assim, o próprio PNPOT refere: “questionam-se os atuais modelos 

socioeconómicos, procuram-se novos padrões de bem-estar, discute-se a injustiça social 

e contesta-se a insuficiente resiliência ambiental e económica”. 

Incrementar a resiliência socio ecológica dos territórios e a sua capacidade de resposta 

em situações adversas constitui a forma mais adequada para enfrentar a mudança, 

nomeadamente associada à intensificação da agricultura, destacando-se a necessidade 

de equacionar os alertas que são dados por cidadãos e técnicos, individualmente, ou por 

entidades de natureza social em que se integram. 

Descarbonizar acelerando a transição energética e material 
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No PNPOT este domínio temático está orientado fundamentalmente para a consagração 

de medidas orientadas para a utilização das novas tecnologias mais amigas do ambiente. 

No entanto, também tem cabimento a questão relacionada com o que representam as 

alterações dos sistemas produtivos na agricultura em matéria de sequestro do carbono, 

para além de utilização de meios e recursos de modo mais eficiente.  

Neste caso, há que evidenciar que as culturas intensivas permanentes, por assegurarem 

um contínuo verde durante todo o ano, constituem fatores positivos ao nível da 

retenção do carbono e consequente sua diminuição com efeitos no plano global.  

Portanto, há que proceder a um balanço sério sobre este fator positivo, podendo, 

inclusivamente, até servir para contrabalançar efeitos negativos que essas culturas 

também provocam, para inclusivamente equacionar o financiamento das respetivas 

medidas ativas de minimização de impactes. 

Remunerar os serviços prestados pelo capital natural 

Esta área, nos termos em que foi identificada e formulada pelo PNPOT, constitui 

provavelmente um dos domínios de planeamento onde se registam mais atrasos, quer 

em relação à definição de medidas concretas, quer em relação às soluções efetivas a 

adotar, para além da sensibilidade em geral sobre esta importante temática.  

Nesta linha de abordagem, importa referir que o ordenamento funcional do espaço 

desempenha um papel relevante, mas para isso tem que ser articulado com outros 

setores de planeamento, nomeadamente a nível setorial e económico. Dado que em 

causa está a aceitação e desenvolvimento de instrumentos económicos orientados para 

a conservação da biodiversidade e remuneração dos serviços de ecossistemas, no 

âmbito dos instrumentos de financiamento da agricultura e floresta, e do Fundo 

Ambiental, como está referido naquele IGT.  

A título de exemplo, pode-se referir a importância dos condicionalismos decorrentes de 

uma afirmação de ordenamento – que se pretende mais ajustada e desejável às 

características biofísicas do território – ser coadjuvada por sistemas complementares de 

gestão e de avaliação de perdas e ganhos, nos âmbitos económico e ambiental, para 

que haja um nivelamento de rendimentos que contribua para a proteção e preservação 

dos valores presentes no território.  

É com este sentido, assumido em termos práticos, que deve assentar a política de 

valorização dos serviços prestados pelo capital e valor natural. Aqui poderá jogar um 
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papel importante o propósito definido no PNPOT de “Incorporar nas transferências para 

os municípios fatores que privilegiem os territórios com maior capital natural”.  

No acaso concreto do Concelho de Beja, em que, por um lado, há espaços com funções 

naturais assumidas, como as associadas às zonas de proteção especial, e dotados de 

condições adequadas à preservação de valores biofísicos, como por exemplo as áreas 

inerentes à figura de ordenamento agrossilvopastoril, e, por outro lado, os espaços 

agrícolas, orientados claramente para a intensificação da agricultura, é necessário 

referenciar ao território um conjunto de equilíbrios, no plano económico, que 

estabeleça os meios de harmonização orientados para a sustentabilidade global do 

território e que corresponda a uma justiça mais bem calibrada na relação económica 

entre atores.  

Em causa está à partida a necessidade de equacionar um sistema de compensação que 

corrija a situação de base, no âmbito da qual se distinguem negativamente as 

explorações que se confrontam com regimes de condicionantes mais restritivos, sob o 

ponto de vista da intensificação da produção, das que dispõem de regimes menos 

condicionados.  

Assim, há que encontrar mecanismos mais justos e eficazes que minimizem efeitos de 

clivagem, entre regimes de exploração, afigurando-se a remuneração dos serviços 

prestados pelo capital natural e congéneres como uma opção possível. 

Incentivar os processos colaborativos para reforçar uma nova cultura do território 

Neste domínio, em primeiro lugar as entidades administrantes têm que dar o exemplo, 

reconhecendo o PNPOT que existem neste âmbito profundas falhas, sobretudo na 

articulação de políticas a nível setorial e no âmbito das escalas de intervenção, com 

sobreposições de protagonismo, em muitos casos com contradições evidentes, e em 

outros com autênticas “clareiras” na área da coordenação das intervenções, no âmbito 

das quais prevalecem vazios de enquadramento.  

No caso da implementação de processos de intensificação da agricultura, a mudança de 

ocupação do solo é uma questão básica de ordenamento, que tem impactes profundos 

ao nível da racionalidade de afetação de recursos, com reflexos diretos ao nível da 

sustentabilidade, da resiliência do território, do bem-estar das populações e da saúde 

pública, encontrando-se neste momento falhas de cobertura de enquadramento em 

determinados domínios, como por exemplo a ausência de licenciamento de 
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determinadas operações que se traduzem em transformações profundas do espaço 

rural.  

Esta questão é equacionável no âmbito dos propósitos formulados no PNPOT, 

designadamente “Progredir na organização territorial da administração do Estado 

promovendo a desconcentração dos serviços públicos” e ”Promover parcerias para a 

gestão territorial capacitando os atores para as redes colaborativas (…)” 

Mas, quando se fala em cultura do território deve subentender-se, não só a componente 

institucional e empresarial, mas também a individual e a associativa, interligadas com o 

exercício de cidadania, condição muito importante para incentivar os processos 

colaborativos 

Integrar nos IGT novas abordagens para a sustentabilidade 

Neste âmbito o apelo do PNPOT orienta-se para a compatibilidade e, em muitos casos, 

conformidade entre escalas de planeamento e de ordenamento e entre setores, por 

forma a evitar conflitualidades ou falhas de cobertura ao nível do enquadramento de 

ordem técnica ou jurídica.  

Assim, a regulamentação e os quadros normativos têm que dispor de um nível elevado 

de aderência, de acordo com as hierarquias definidas no regime de planeamento em 

vigor. Mas, para além das temáticas referenciadas, a questão do acompanhamento de 

execução também deve reger-se pelos mesmos propósitos institucionais.  

Com impactes ao nível da intensificação agrícola, destaca-se a seguinte formulação: 

“Reforçar o sistema de gestão territorial melhorando a dinâmica de planeamento, tendo 

em consideração o PNPOT e os seus desenvolvimentos a nível regional, os novos PROF 

e os Programas Especiais”. 

Garantir nos IGT a diminuição da exposição a riscos 

Os riscos são múltiplos, em termos de natureza e de impactes produzidos, tendo sido 

realçados nas sessões principalmente  os que estão relacionados com os seguintes 

domínios: da desertificação, por via da erosão hídrica dos solos; da biodiversidade, 

devido à pressão exercida pelos sistemas intensivos, com acentuação do cariz mono 

funcional; da poluição dos recursos, particularmente solo e água; do bem-estar e 

qualidade de vida, envolvendo questões relativas ao conforto humano e saúde pública, 

relacionadas particularmente com as contaminações aéreas e os impactes paisagísticos 

de proximidade. 
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O PNPOT reconhece duas áreas fundamentais de intervenção: “Incrementar a produção 

e disponibilização de conhecimento e informação de suporte ao planeamento e gestão 

territorial (…)” e “Incrementar a produção e disponibilização de conhecimento e 

informação de suporte ao planeamento e gestão territorial”. 

2.4  Medidas de Política inerentes aos Desafios Territoriais 

O PNPOT identifica as medidas de política em função dos desafios territoriais 

apresentados destacando-se cinco domínios, respetivamente: ambiental, social, 

económico, de conectividade e da governança territorial. 

I – Domínio Ambiental 

Com impacte ao nível da configuração do sistema de enquadramento aplicável às 

temáticas abordadas nas sessões distinguem-se no domínio ambiental as seguintes 

medidas: 

• Gerir o recurso água num clima em mudança;  

• Valorizar o recurso solo e combater o seu desperdício; 

• Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial; 

• Valorizar o território através da paisagem; 

• Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas;  

• Qualificar o ambiente urbano e o espaço público. 

 I1 – Gerir o recurso água num clima em mudança 

Em termos de objetivos de natureza operacional realçam-se os seguintes: 

� Assegurar que o planeamento da ocupação e usos do solo e a gestão das 

atividades do território considerem as disponibilidades hídricas presentes, 

através de boas práticas (uso eficiente da água e de fertilizantes e 

fitossanitários). Entre outros referenciais, distingue-se a aplicação do 

Programa de Ação para Zonas Vulneráveis aos Nitratos de Origem Agrícola e 

do regime da Reserva Ecológica Nacional e do regime da Reserva Agrícola 

Nacional.   
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� Garantir que, em áreas estratégicas para a recarga de aquíferos, os usos sejam 

planeados e adaptados à natureza desses territórios. Neste sentido, importa 

acautelar as ocupações particularmente na zona dos Gabros de Beja.  

 

� Contribuir para a redução e eliminação das pressões pontuais e difusas 

(inerentes a agentes de poluição contaminantes) sobre os recursos hídricos 

para atingir e manter o bom estado das massas de água.   

 

� Aumentar a resiliência dos territórios e viabilização das funções de produção 

num quadro de adaptação às alterações climáticas, garantindo a 

sustentabilidade hídrica e de uso do solo, em particular, em áreas suscetíveis 

a processos de desertificação8.  

 

� Generalizar o uso eficiente do recurso água em todo o território e setores 

económicos e promover a sustentabilidade económica da gestão da água. 

 

� Melhorar a conetividade territorial com base nas áreas associadas aos 

recursos hídricos, incluindo a renaturalização das linhas de água. Este ponto 

constitui o elemento que determina a existência da Estrutura Ecológica 

Municipal, agregando espaços de interligação entre áreas, enquanto meio 

para promover um contexto integrado de preservação de valores biofísicos e 

da biodiversidade. Neste sentido, os corredores ripícolas associados às linhas 

de água são fundamentais, representando o seu ordenamento funcional um 

papel determinante a ter em consideração. Da observação do território, há 

um número significativo de casos de instalação de culturas em 

desconformidade com esta filosofia de proteção.    

 

� Aumentar a resiliência às inundações em áreas urbanas e rurais e conter a 

ocupação edificada nas áreas de maior suscetibilidade à inundação. Neste 

domínio têm-se registado alterações no território que reportam a mudanças 

significativas, envolvendo soluções pouco adequadas às exigências previstas 

de resiliência a inundações em espaço rural, fruto de fenómenos de erosão e 

de deslocação de sedimentos em áreas sujeitas a intensificações agrícolas. Em 

 
8 A resiliência do território varia significativamente no Concelho, destacando-se três áreas distintas, onde os níveis de resiliência 

variam, destacando-se: elevados – nas zonas dos barros de Beja com declives pouco acentuados; médios – nas zonas dos barros de 
Beja com declives medianos e em zonas de transição; e baixos – nas áreas com solos mais pobres e declives acentuados. Em termos 
de ordenamento, em traços gerais, as três zonas estão identificadas no PROT Alentejo como unidades territoriais, com as seguintes 
designações: Terras Agrícolas, Campos do Baixo Alentejo e Vale do Guadiana. 
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relação à edificabilidade no espaço rural, das constatações registadas, 

genericamente é possível referir que a situação está controlada por via do 

licenciamento municipal, onde as determinações previstas na legislação são 

por norma observadas. 

   

� Valorizar os territórios com presença de lagos, lagoas, rios, ribeiras, albufeiras 

e águas/ estâncias termais, num quadro de reconhecimento de prestação de 

serviços ambientais e de relevância para as atividades económicas.  

Neste domínio há muito por fazer, nomeadamente em áreas referenciadas 

nos pontos anteriores, destacando-se os Charcos Temporários 

Mediterrânicos como ocorrências geográficas que estão devidamente 

sinalizadas na cartografia temática do PDM, cujos estatutos de proteção nem 

sempre têm sido observados.      

I2 – Valorizar o recurso solo e combater o seu desperdício 

Esta medida resulta de um conjunto de referências presente em diversos IGT e que foi 

assumida no PNPOT com importância elevada, realçando-se os seguintes propósitos de 

natureza operacional: 

� Preservar os solos de elevado valor, contrariar e inverter as situações de 

degradação. Com sinais comprovados de alterações climáticas, em que os 

fenómenos extremos têm vindo a acentuar-se, nos casos de afetação mais 

intensiva o enquadramento determina que devem prevalecer ações preventivas 

de minimização adequada dos efeitos e pressões destrutivas exercidas sobre o 

solo.  

Sobre este aspeto existe igualmente um ordenamento técnico claro que nem 

sempre é praticado, assente na promoção de boas práticas de mobilização e 

estabilização, ações de gestão do coberto vegetal, de controlo da erosão e 

incremento da capacidade de infiltração e retenção de água e de enriquecimento 

orgânico.  

Na prática são evidentes as limitações dos sistemas de monitorização e 

fiscalização por parte das respetivas estruturas de coordenação.  

 

� Travar a artificialização do solo. Constitui um imperativo do PNPOT que 

reconhece que o solo é um recurso escasso e vulnerável com funções produtivas, 

ecológicas e de suporte à atividade humana. O desperdício deste recurso que 

decorre, principalmente, “(...) da degradação do valor pedológico e ecológico 

intrínseco do solo provocado por utilizações e práticas indevidas ou inadequadas 
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(...). A artificialização, degradação e fragmentação do solo são problemas 

persistentes com causas enraizadas em lógicas económicas que desequilibram 

negativamente o valor do solo rústico (...), que não incorporam nos encargos da 

atividade o valor dos serviços dos ecossistemas e, igualmente, no 

comportamento da sociedade que, cada vez mais urbana, encara o solo como 

um mero suporte ou um recurso infinito, não conseguindo fazer incorporar 

devidamente na regulação a proteção deste recurso.  

As tendências de decréscimo populacional, de desertificação e de alteração 

climática e os desafios da valorização dos recursos naturais, da utilização mais 

eficiente e sustentável dos recursos, da resiliência social e ecológica e da 

atratividade dos territórios rurais apontam para a necessidade de inverter os 

fenómenos identificados e de adotar medidas de política e diretrizes de 

planeamento e gestão para a proteção e valorização do solo no quadro de uma 

cultura territorial que conhece, respeita e valoriza este recurso”.  

  

� Promover a utilização agrícola, florestal e silvo pastoril do solo, incrementando 

a sua capacidade de produção sustentável, enquanto fator de atratividade e 

competitividade do território.  

À primeira vista este propósito operacional pode considerar-se antagónico com 

o anterior, porque efetivamente há contradições, mas não necessariamente 

antagonismos, na medida em que o denominador comum para ultrapassar 

conflitos de funcionalidades e usos do solo está na adoção de boas práticas 

agrícolas, compatíveis com os diferentes níveis de intensificação da exploração 

dos recursos.  

Em primeiro lugar, o plano indica a importância de “Considerar a aptidão do solo 

como um requisito do planeamento e gestão do uso e ocupação e utilização”, 

em segundo lugar dá uma indicação inequívoca quando refere: “Prevenir 

ocupações que afetem a sua capacidade produtiva e a perenidade do recurso 

solo”.  

Mas, não se queda por estas formulações, indica claramente o caminho ao 

reportar: “Promover boas práticas de mobilização e estabilização, ações de 

gestão do coberto vegetal, de controlo da erosão e incremento da capacidade 

de infiltração e retenção de água e de enriquecimento orgânico” e ainda “Aplicar 

os princípios da economia circular ao solo, enquanto suporte de ocupações 

artificializadas”. 
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� Aumentar a capacidade de sumidouro de carbono, constitui um propósito que o 

sistema de regadio do EFMA contribui sem margem para dúvidas, a questão é 

apurar com realismo essa capacidade e utilizar os dados a obter como um 

argumento forte no debate técnico e político, a par do respetivo significado no 

domínio produtivo e na implementação de sistemas compensatórios.  

Esta “contabilidade funcional” entre espaços rurais pode revelar-se um meio de 

nivelamento de rendimentos importante entre as áreas intensivas, com funções 

produtivas, e as áreas extensivas, com funções de conservação relevantes.  

Deste modo, se estabelecem equilíbrios entre territórios próximos e reforçam-

se os níveis de coesão territorial.   

 

� Garantir a monitorização do solo e sensibilizar e informar os decisores e público 

em geral para o valor do solo e as boas práticas para a sua conservação e 

valorização.  

Embora os relatores não disponham de dados concretos sobre esta matéria, a 

perceção resultante dos contactos técnicos mantidos na sequência das sessões 

e posteriormente através de consultas empreendidas, a título técnico e em 

contexto meramente pessoal, aponta para um défice significativo, 

inclusivamente muito aquém das exigências que se impõem, tendo em conta o 

acréscimo de pressão sobre os sistemas biofísicos do Concelho, na sequência da 

implementação dos processos de intensificação.  

Neste sentido, o diagnóstico percecionado vai ao encontro do propósito 

operacional identificado no PROTA, designadamente: “Aumentar o 

conhecimento e obtenção de dados sobre o solo para a monitorização do seu 

estado, incluindo a componente de teores de matéria orgânica e de poluentes 

de origem agrícola e industrial e a produção de informação cartográfica de base 

sobre os solos em escalas compatíveis com o planeamento à escala regional e 

municipal”.  

Para além desta questão, é importante apurar a qualidade do ar nas áreas 

residenciais e espaços confinantes, porque esta foi uma questão levantada nas 

sessões. 

I3 – Afirmar a biodiversidade como um ativo territorial 

A biodiversidade, em si, encerra um conceito ou domínio ambiental complexo que 

envolve múltiplos valores naturais em presença nos territórios, que deve ser 

conformado em função das especificidades e características de cada espaço. Deste 

modo, a leitura sobre a afirmação da biodiversidade numa área de agricultura intensiva 
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reveste-se de particularidades obviamente distintas da prevalecente nos espaços 

eminentemente extensivos, outra questão é assumir-se, como em muitos casos ocorre, 

que nas áreas de intensificação falar de biodiversidade é desnecessário.  

Não é esta a abordagem do PNPOT, que remete esta temática para âmbitos mais latos 

que se integram com orientações claras de ordenamento articuladas com perspetivas 

de preservação de equilíbrios biofísicos e paisagísticos, normalmente, determinados por 

unidades territoriais, incluindo as estruturas de conectividade ambiental, às quais lhes 

é reconhecido um papel de forte relevância funcional.  

Neste sentido, as preocupações com a conservação e valorização da biodiversidade não 

se encontram restritas às áreas que integram o Sistema Natural Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC), mas reportam-se, de modo alargado, a todo o território, dado que 

é pretendido obter uma visão integradora no âmbito da conservação e utilização 

sustentável dos valores e recursos naturais.  

Assim, com implicações ao nível da intensificação da agricultura, esta perspetiva está 

refletida no conceito de Rede Fundamental de Conservação da Natureza, onde se 

incluem, nomeadamente, o SNAC - Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a Reserva 

Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional e o Domínio Hídrico, regimes que 

integram as estruturas biofísicas estruturantes do território e que prestam inúmeros 

serviços relacionados com os ecossistemas, de regulação e manutenção, de 

aprovisionamento e de conservação.  

Perante os conteúdos técnicos descritos no PNPOT, facilmente se apreende que “os 

ecossistemas agrícolas e florestais proporcionam um vasto conjunto de serviços/bens 

públicos para além do fornecimento de bens transacionáveis, que incluem a proteção 

dos solos, a regulação do regime hidrológico e da qualidade da água, a mitigação das 

alterações climáticas e sequestro de carbono e também a conservação da 

biodiversidade e dos recursos genéticos para a agricultura e a silvicultura e a 

preservação da paisagem rural”. 

Com base neste quadro de referência desta medida, o PNPOT estabelece um conjunto 

de determinações que se assumem como propósitos de natureza operacional, 

destacando-se: 

� Contribuir para a afirmação territorial da Rede Fundamental de Conservação da 

Natureza. De forma complementar aos espaços do Concelho ordenados com as 

figuras integrantes da Rede Natura 2000, há que considerar as componentes 

secundária e terciária da Estrutura Ecológica Municipal definidas no PDM de 

Beja. Neste âmbito, destacam-se as linhas de água, afigurando-se de grande 

relevância a preservação e manutenção das estruturas ripícolas e dos canais 
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associados a infraestruturas, como espaços longitudinais, que podem ser 

aproveitados enquanto locais de refúgio de espécies faunísticas e florísticas. No 

que se refere às linhas de água, é frequente a destruição de estruturas ripícolas 

e, em alguns casos, até a alteração dos cursos naturais das linhas de água, para 

além de áreas húmidas associadas a bacias endorreicas de reduzida dimensão, 

que ocorre na sequência da intensificação cultural. Se forem seguidas as regras 

das boas práticas tudo isto seria evitado e a paisagem sairá extremamente 

qualificada.  

 

� Valorizar e reforçar a identidade dos territórios das áreas da rede nacional de 

áreas protegidas afirmando-se como territórios atrativos e demonstrativos das 

boas práticas de gestão ativa sobre ecossistemas, espécies e habitats.  

Esta proposição operacional, dispensa qualquer comentário, por ser demasiado 

evidente o conteúdo que estabelece, enquanto propósito de ordenamento, que 

conjugada com outras, nomeadamente a anterior, contribui para a afirmação 

clara de objetivos a alcançar.  

O reconhecimento e a implementação prática de intervenções compatíveis com 

estas determinações são importantes para a valorização dos territórios, cientes 

de que as boas práticas produtivas, na perspetiva da sustentabilidade ambiental, 

tornam sempre possível obter os objetivos previstos e conciliar os diversos 

interesses presentes, cabendo às administrações e aos agentes de ordem 

privada o desempenho dos protagonismos que lhes cabem de forma o mais 

adequado possível. 

 

� Identificar e reduzir as pressões e ameaças específicas sobre os valores naturais, 

tendo em vista prevenir e travar e quando possível, reduzindo a deterioração do 

seu estado de conservação dos valores naturais. Sobre esta matéria é importante 

referir, como é reconhecido no PNPOT, que os valores naturais não se restringem 

apenas aos espaços circunscritos e classificados como figuras de ordenamento 

relacionadas com a Rede Natura 2000.  

Neste sentido, a diferenciação estabelecida pelo PDM de Beja em relação ao 

enquadramento de uso e ocupação dos solos em espaços agrícola, 

agrossilvopastoris, florestal de proteção e de produção, constitui um importante 

contributo para o cumprimento dos objetivos operacionais previstos no quadro 

desta medida.  

Assim, importa concretamente referir as restrições patentes no Regulamento do 

PDM relativamente à intensificação de usos e ocupações nos espaços 
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agrossilvopastoris e florestal de proteção. Perante esta consideração, fica o 

apontamento que nem sempre o enquadramento previsto nestes IGT foi seguido 

em termos práticos ao nível dos processos de intensificação.  

 

� Aumentar a consciência coletiva sobre a importância dos serviços prestados 

pelos ecossistemas e promover a sua contabilidade e integração nas cadeias de 

valor económico.  

No que se refere ao conhecimento prático que se dispõe sobre a situação 

existente no Concelho, há muito efetivamente por fazer, quer em relação às 

atuações das diversas instituições de administração com funções de 

coordenação nestas matérias, quer por parte dos agentes económicos, que 

ainda não exploraram o suficiente as valias económicas e sociais decorrentes dos 

serviços ambientais que pendem sobre o território.  

Por outro lado, é importante referir, e isso pode ser comprovável em sede 

própria, não sendo propriamente um assunto a detalhar no presente relatório, 

que não só é constatável, ao nível do exercício de cidadania, lacunas ao nível da 

sensibilização e educação para formar uma consciência coletiva que esteja à 

altura dos desafios que se colocam na atualidade, como ocorrem atuações, por 

parte de agentes institucionais e outros, desincentivadoras da participação e 

envolvimento de cidadãos, por não se atender, com a acuidade necessária, 

inclusivamente como a legislação prevê, às questões colocadas, de forma 

individual ou até resultantes de iniciativas de grupo.  

   

� Criar condições legais e fiscais para diferenciar positivamente os territórios que 

investem e asseguram a preservação dos seus recursos em prol do bem de todos 

e do desenvolvimento socioeconómico geral.  

Este instrumento de ordem administrativa, uma vez reconhecido no PNPOT, 

deve ser objeto de um aprofundamento competente, sobretudo, por parte das 

administrações com intervenção ao nível do território, procurando identificar 

soluções adequadas, mas também promovendo o envolvimento dos atores 

locais.  

  

� Estimular a criação de novos empregos através de um sistema de incentivos à 

fixação de empresas que contribuam para a diversificação da base económica da 

Rede Nacional de Áreas Protegidas em torno da conservação da natureza e 

aproveitamento sustentável dos recursos biogenéticos. O que foi referido na 
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alínea anterior aplica-se como consideração igualmente estruturante a este 

propósito operacional. 

   

� Aprofundar o conhecimento técnico e científico no domínio dos serviços dos 

ecossistemas e da relação entre as atividades que ocorrem no território e a sua 

biodiversidade.  

Este propósito operacional vem selar, enquanto meio de atuação, o que foi 

considerado anteriormente, devendo-se constituir como um objetivo central das 

instituições com intervenções locais, como forma de ultrapassar muitas das 

lacunas atualmente existentes e contribuir para projetar novas abordagens que 

permitam estruturar dinâmicas de desenvolvimento económico e social que 

venham a valorizar globalmente o território concelhio, na ótica do 

aproveitamento de oportunidades e recursos.  

I4 – Valorizar o território através da paisagem 

O PNPOT reconhece que a paisagem “reflete opções de uso e de aproveitamento do 

solo incentivadas pelas políticas agrícola e florestal e de ordenamento do território e 

urbanismo, as quais condicionam, direcionam e propiciam a transformação das 

paisagens. A qualidade da paisagem e da arquitetura é fundamental para o 

desenvolvimento sustentável e harmonioso dos territórios e para a qualidade de vida 

dos cidadãos, (...) todavia, não existe ainda uma prática generalizada e sistemática de 

consideração da paisagem nos instrumentos de gestão territorial e de incorporação dos 

seus valores na gestão urbanística e territorial, nem uma plena integração destes valores 

no ordenamento e gestão agrícola e florestal. A adoção de usos agrícolas e florestais 

adequados são essenciais para a qualificação da paisagem rural e para a sua 

transformação harmoniosa”. 

 

A transcrição deste apontamento é fundamental para se perceber que há muito para 

fazer, principalmente num território em profundo estado de transformação, remetendo 

um acréscimo de responsabilidades às administrações quando no PNPOT é referido: “A 

necessidade de novas abordagens territoriais (…) aumentando a consciência cívica sobre 

o valor cultural das paisagens e da arquitetura, e estimulando a participação dos 

cidadãos, das organizações e dos diferentes interesses socioeconómicos em processos 

de conservação e valorização do património”.  

Em termos de objetivos de natureza operacional realçam-se os seguintes: 
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� As abordagens passam prioritariamente pela integração de objetivos de 

qualificação da paisagem nos planos territoriais e nos instrumentos de 

financiamento das políticas agrícolas e florestal, e pela promoção de iniciativas 

de educação, sensibilização e envolvimento dos cidadãos nas matérias de 

paisagem e do ordenamento do território.  

Esta nota de enquadramento é importante, porque significa que as intervenções 

no território subordinadas às boas práticas devem passar a ser alargadas 

diretamente ao âmbito da paisagem.  

Para o efeito, destaca-se a implicação que esta determinação de planeamento 

tem ao nível do enquadramento e monitorização por parte das entidades 

administrantes deste domínio.  

Neste sentido, é importante referir que em termos de conceção enquadramento 

o PDM de Beja, na versão em vigor, já contempla no seu regulamento uma figura 

estruturante importante que identifica como “Faixa de Proteção Sanitária e 

Paisagística”, no âmbito da qual estabelece regras inclusivamente de articulação 

com as estruturas ecológicas de ordem municipal.  

 

� Prosseguir os princípios orientadores de implementação da Convenção da 

Paisagem e da PNAP – Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, fazendo da 

salvaguarda e valorização da arquitetura e da paisagem desígnios nacionais para 

a qualidade de vida e para o desenvolvimento sustentável do País. 

  

� Construir hoje o património de Amanhã atendendo que a paisagem é evolutiva 

e viva e garantir a proteção de paisagens reconhecidas e valorizadas e uma 

gestão evolutiva qualificada das paisagens em geral, reforçando a identidade 

regional e local. 

 

� Assegurar a inovação urbana e do desenvolvimento rural; valorizar os produtos 

locais diferenciados e de qualidade e incentivar projetos educacionais, de 

sensibilização e de envolvimento das populações locais na caracterização da 

paisagem e no estabelecimento de critérios de qualidade paisagística, 

incrementando um sentido estético de pertença, de identidade e de 

responsabilidade dos indivíduos perante a comunidade e o território.   

I5 – Prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas 

Dado que as características intrínsecas às questões envolvidas na problemática 

abordada por esta medida remetem frequentemente para dimensões de impactes de 
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natureza global, é natural que não se percecione a relevância que as intervenções locais 

assumem neste domínio.  

 

Assim, para além de se reconhecer que a escala dos problemas é marcadamente global, 

a sua origem é pontuada por fenómenos que ocorrem localmente, quer em termos de 

causas, quer de consequências, e que em conjunto se traduzem em impactes gerados 

por agregação de efeitos sobre os diversos territórios alvo. Desta consideração resulta 

que facilmente a resolução dos problemas insere-se num contexto de externalidade, em 

que ninguém os assume ou os pretende resolver.  

 

É neste sentido que a prevenção e a adaptação fazem parte de um conjunto coerente 

de políticas de desenvolvimento e de ordenamento estabelecido a nível da UE.  

 

Este pressuposto determina que o PNPOT considere esta problemática como 

importante, associando-a inclusivamente “a usos e ocupações do solo que nem sempre 

valorizam a suscetibilidade territorial a perigos naturais, nem geriram a concentração 

espacial de utilizações conflituantes”, determinando “atualmente, a existência de 

vulnerabilidades em partes significativas do território nacional e a elevada exposição de 

pessoas e bens a riscos impactantes dos pontos de vista ambiental, económico e social”. 

Por esta razão, o PNPOT define que: “O ordenamento do território terá que manter o 

enfoque nos princípios da redução, prevenção, precaução e adaptação, e assegurar uma 

maior racionalidade dos processos de urbanização e edificação, bem como dos 

processos de ordenamento silvícola e agrícola, no sentido de encontrar modelos de 

ocupação mais resilientes”.  

 

Face ao exposto, é importante confrontar o conteúdo normativo do PDM de Beja com 

estas determinações, e apurar se este IGT incorpora opções de ordenamento conformes 

e compatíveis com as linhas programáticas previstas na versão em vigor do PNPOT.  

 

Sem pretender dar uma resposta detalhada sobre esta matéria, todavia ficou patente 

das exposições apresentadas nas sessões que, no essencial, a perceção manifestada 

pelos presentes vai no sentido de que o PDM de Beja responde às exigências sentidas 

atualmente e que se colocam neste domínio temático. 

 

Assim, é importante registar esta posição que foi manifestada por cidadãos e técnicos, 

a título individual, e também em representação de instituições. Contudo, importa 

realçar que também foi referido em diversas ocasiões e por vários intervenientes 
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dificuldades e constrangimentos a nível da aplicação das disposições constantes do 

PDM. 

Dos propósitos operacionais previstos com a aplicação desta medida, atendendo à 

temática da intensificação da agricultura, destacam-se os seguintes: 

� Fomentar uma maior coordenação e articulação entre as entidades envolvidas e 

as políticas e planos setoriais, territoriais e de financiamento. 

� Potenciar uma cultura de resiliência territorial, através da colaboração das 

entidades públicas e privadas e do envolvimento das comunidades. 

� Promover ações de prevenção e redução de riscos e de adaptação dos territórios 

às alterações climáticas, privilegiando as soluções participadas e de base natural 

como as mais adequadas. 

II – Domínio Social 

Com impacte ao nível da configuração do sistema de enquadramento aplicável às 

temáticas abordadas nas sessões, no domínio social das dez medidas previstas no 

PNPOT, distinguem-se as seguintes: 

• Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda 

demográfica;  

• Promover a inclusão social, estimular a igualdade de oportunidades e reforçar as 

redes de apoio de proximidade; 

• Potenciar a inovação social e fortalecer a coesão sociocultural. 

II1 – Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica  

Em termos de “pano de fundo” considerado para efeitos da identificação das políticas 

de ordenamento que condicionam esta medida, importa destacar a seguinte formulação 

constante no texto da lei que publica o PNPOT: “A retração populacional é mais 

acentuada nos territórios de baixa densidade e rurais com uma base económica frágil e 

pouco atrativa em termos de emprego”, “Numa lógica de reforço da coesão social e 

territorial, torna-se importante atrair população, nomeadamente jovem, tendo em vista 

a preservação das atividades agroflorestais, a afirmação das Áreas Protegidas como 

territórios atrativos e demonstrativos de boas práticas no âmbito do desenvolvimento 

sustentável, a rendibilização dos investimentos realizados em infraestruturas públicas e 

a necessidade de diversificar e inovar a base económica existente” e “As estratégias 

integradas e ativas de captação de não residentes são particularmente importantes nos 

territórios rurais”. 
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Com impacte mais significativo nas áreas em análise, evidenciam-se os propósitos 

operacionais que seguidamente se apresentam: 

� Promover a renovação geracional nas áreas rurais, através da melhoria da 

atratividade de novos residentes. É uma constatação comum o efeito positivo 

que a intensificação da agricultura baseada no EFMA tem tido ao nível da 

geração de emprego.  

Outra questão a aduzir, tendo em conta este enquadramento em concreto, é 

saber até que ponto o emprego criado, em termos quantitativos e qualitativos, 

se assume como suficiente para inverter o processo de perda sistemática de 

população ocorrida nas últimas décadas no espaço rural.  

Naturalmente que o assunto é demasiado complexo e extenso para que neste 

espaço de exposição se aprofunde; no entanto, referem-se umas notas breves, 

a jeito de simples contributos de análise, do que foi percecionado na sequência 

das intervenções ocorridas nas sessões e sobre a interpretação da realidade que 

foi observada pelos relatores.  

Neste sentido, é importante referir que a aposta do regadio do EFMA, não tem 

incidido sobre culturas de regadio com forte incorporação de mão-de-obra, 

como foi equacionado em cenários apurados no âmbito dos estudos realizados 

inicialmente sobre o empreendimento.   

Para esclarecimento de eventuais dúvidas a este respeito, basta consultar os 

estudos ou ter acesso a este volume do PDM de Beja9 que trata especificamente 

esta importante questão.  

É evidente que os impactes reais sobre a demografia do Concelho só com os 

censos de 2021 é que podem ser apurados. Os dados possíveis que estão 

disponíveis neste momento referem-se a projeções que vão saindo da autoria do 

INE, que não são animadoras, inclusivamente consideram um cenário projetivo, 

no nosso entender, demasiado pessimista.  

Mas, é notório que o efeito efetivo na “captura” de novos residentes está longe 

do que seria estrategicamente aceitável face aos considerandos dos diversos IGT 

que se aplicam à zona de intervenção do EFMA.  

Relativamente à qualidade do emprego gerado, como componente que 

verdadeiramente se reflete de forma direta ao nível da fixação de população, 

está aquém do que poderia ser, na medida em que é genericamente precário, 

massivamente estigmatizado, reservado a contingentes oriundos do exterior, 

sem condições asseguradas em matéria de direitos laborais e de condições 

 
9 Caracterização e Diagnóstico: Aditamento https://cm-beja.pt/Preview.aspx?pageID=1872&ver=2977 
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dignas de habitação, entre outras e, portanto, sem os requisitos mínimos para a 

fixação de residentes no meio rural. A sazonalidade, associada aos regimes de 

monoculturas, constitui mais um fator, a agregar a outros indicados, que 

contribuem estruturalmente para adiar, provavelmente por duas décadas, os 

processos de atratividade demográfica, com efeitos na própria pirâmide etária, 

no que se refere à regeneração geracional.  

 

� Melhorar a qualidade de vida, através de um melhor acesso aos serviços, da 

diversificação da base económica e da criação de emprego. Se no âmbito do 

acesso aos serviços já se evidenciavam algumas lacunas, especialmente no que 

se refere a serviços de proximidade na área social, a diversificação da base 

económica e a criação de emprego afigura-se claramente insuficiente face ao 

que é pretendido e necessário alcançar, como meio de revitalização e reforço 

dos processos de desenvolvimento económico e social do Concelho.  

O monolitismo da estrutura produtiva, associado ao modelo seguido de 

intensificação agrícola, em parte, é o responsável pelo nível insuficiente de 

diversificação da base económica e social do Concelho.  

As caraterísticas de monolitismo produtivo não se refletem apenas no âmbito da 

obtenção de matérias-primas, mas também ao nível do aproveitamento e 

consolidação do efeito fileira.  

Este efeito é proporcionado por via do incremento de processos de 

transformação que permitam gerar valor acrescentado ao produto agrícola, 

contribuindo, deste modo, para acentuar a diversificação ao nível das cadeias de 

valor dos respetivos produtos.  

Relativamente à qualidade de vida, há que equacionar alguns conflitos 

emergentes, particularmente nos últimos três anos, entre funções fundamentais 

do território, como por exemplo a residencial e a produtiva, que toca, no 

essencial, a população presente nos núcleos urbanos do espaço rural.  

Neste sentido, o reconhecimento dos serviços ambientais poderia ser uma 

solução natural para esses conflitos, lembrando que no passado esses serviços 

existiam, sob forma de externalidades positivas inerentes aos usos e ocupações 

do solo que prevaleciam no espaço rural, situação que se alterou devido, 

justamente, ao monolitismo do modelo de intensificação seguido. 

  

� Valorizar os produtos locais, a paisagem, o património e a cultura dos territórios 

rurais numa lógica de projeção, geração de riqueza e diversificação inteligente. 

Este propósito operacional envolve pressupostos de ordenamento que 
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apresentam algumas evidências de constrangimentos no espaço rural do 

Concelho, destacando-se como principal, a enorme pressão exercida sobre o 

espaço agrossilvopastoril, que se traduz na intensificação, com ocupações, em 

muitos casos, a ameaçar equilíbrios biofísicos no território.  

A outra face desta questão é revelada, de forma nefasta, ao nível da valorização 

dos produtos de qualidade oriundos da produção extensiva de matiz 

agrossilvopastoril, da paisagem e dos bens e valores patrimoniais potenciadores 

e indispensáveis para, em conjunto com as áreas de intensificação agrícola, 

estabelecer equilíbrios funcionais propícios a contribuir para a diversificação e 

reforço da base económica local. 

  

� Conceber estratégias territoriais consistentes de atratividade e adequadas a 

realidades com menores recursos populacionais. Esta medida sintetiza um 

conjunto vasto de propósitos operacionais revelados em pontos anteriores, 

destacando-se no essencial duas questões básicas: definir inequivocamente uma 

estratégia para o território e implementar os mecanismos necessários à 

concretização dos objetivos e propostas de atuação de forma clara e 

mobilizadora, deixando o mínimo espaço possível para intervenções aleatórias 

ou meramente marginais, quando justificadas por excecionalidades ou 

particularidades específicas.   

 

II2 – Promover a inclusão social, estimular a igualdade de oportunidades e reforçar as 

redes de apoio de proximidade. O PNPOT considera que “O combate à perda 

demográfica assenta em fenómenos territorialmente muito diferenciados e com efeitos 

significativos no desenvolvimento local, e que as estratégias de atração que tanto se 

podem dirigir para mais jovens e famílias com crianças, como para mais velhos, (…) a 

atratividade populacional é um desafio que deve ser respondido sobretudo com 

políticas à escala nacional, articuladas com políticas de integração municipal ou 

supramunicipal.  

As estratégias integradas e ativas de captação de não residentes são particularmente 

importantes nos territórios rurais”. Perante os desafios que se colocam nestes domínios, 

há ainda o reconhecimento por parte de alguns empresários agrícolas que reportaram 

a opção por intensificações assentes em culturas menos incorporadoras de mão-de-

obra, devido às dificuldades de obter localmente recursos humanos disponíveis.  



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO 

Parte C – Processos de Transformação: Meios de Enquadramento 
 

Assim, o território encontra-se perante um círculo vicioso que urge quebrar, para tal é 

necessário definir, local e regionalmente, estratégias efetivas e articular intervenções 

subordinadas a objetivos claros e concretos.  

Os IGT já reconheceram a importância desta questão, caberá a seguir encontrar os 

propósitos operacionais mais adequados a cada realidade local. Uma das dimensões a 

considerar é necessariamente desenvolver a capacidade de acolhimento orientada para 

a fixação de novos residentes, para além, naturalmente, de aprofundar os mecanismos 

de retenção dos residentes, evitando a sua saída para o exterior. Não será alheio a esta 

questão, que é claramente complexa, o incremento de soluções que visem a inclusão 

social, estimular a igualdade de oportunidades e reforçar as redes de apoio de 

proximidade, bem como dignificar o trabalho e a sua função social. 

II3 – Potenciar a inovação social e fortalecer a coesão sociocultural. Esta medida 

comporta um alcance ilimitado de atuações que forçosamente importa desenvolver e 

integrar, desde os âmbitos da criação de emprego e das condições laborais às vertentes 

residencial e de prestação de serviços de integração, com vista à coesão social e 

sociocultural. Se as primeiras componentes são de ordem estrutural, as segundas são 

de natureza contextual, mas ambas, uma vez articuladas, poderão permitir inverter o 

processo de declínio demográfico e de definhamento dos núcleos urbanos dos centros 

rurais.  

Para isso, as soluções não podem ser as que se constatam com alguma frequência de 

alojamentos precários em ambientes contentorizados e de pavilhões, que mais se 

assemelham a minicampos de refugiados dispersos pelos lugares mais recônditos do 

território concelhio, ou o armazenamento de imigrantes temporários em casas com 

condições insalubres e impróprias para a vivência humana. 

III – Domínio Económico 

Nas sessões as questões económicas, a par das sociais e ambientais, também foram 

objeto de considerações diversas. Assim, centrada nas temáticas versadas a abordagem 

que se segue procura diferenciar um conjunto de questões de enquadramento 

presentes nas medidas identificadas no PNPOT, destacando-se entre as doze 

identificadas as seguintes: 

• Reforçar a competitividade da agricultura; 

• Dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural; 

• Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais; 



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO 

Parte C – Processos de Transformação: Meios de Enquadramento 
 

• Valorizar os ativos territoriais patrimoniais; 

• Qualificar o emprego e contrariar a precariedade no mercado de trabalho; 

• Desenvolver ecossistemas de inovação de base territorial; 

• Reforçar a internacionalização e a atração de investimento externo10; 

• Organizar o território para a economia circular. 

III1 – Reforçar a competitividade da agricultura. O PNPOT identifica que “A 

competitividade do setor agrícola é fundamental para gerar valor para os territórios” e 

que “A melhoria da competitividade e viabilidade da agricultura depende da gestão 

eficiente dos fatores de produção e da melhoria do desempenho ambiental, de todos os 

tipos de agricultura, incluindo a conversão para modelos de intensificação sustentável 

de forma a dar resposta aos vários desafios do setor, nomeadamente os identificados 

em termos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, de modo a responder 

ao desafio de alimentar e prover produtos e matérias-primas a uma população mundial 

em acréscimo compatibilizando com os recursos disponíveis”.  

Os propósitos operacionais desta medida são os seguintes: 

� Promover a redução de custos, a eficiência e a sustentabilidade na utilização 

dos recursos. Esta identificação, enquanto linha fundamental de orientação, 

implica desenvolver uma agricultura por via de uma intensificação sustentável 

dos processos produtivos, que atenda às especificidades territoriais, 

nomeadamente em função da qualificação e vocação do solo rústico e de uma 

gestão sustentável dos recursos naturais.  

Sobre este conteúdo de referência coloca-se a questão de saber se o PDM de 

Beja, por exemplo, consagra, enquanto IGT de natureza vinculativa dos 

particulares, no seu regulamento, um suporte de conformidade com as 

formulações determinadas pelo PNPOT.  

Apesar de não esgotar obviamente esta matéria e sem entrar em pormenores 

de abordagem que desproporcionariam os conteúdos formais do presente 

relatório, afigura-se importante referir que, no essencial, em matéria de 

regulamentação e de conteúdo normativo de ordenamento físico e funcional do 

território e em matéria estratégica, o PDM de Beja responde às exigências 

estipuladas recentemente pelo PNPOT.  

 
10 É importante este referencial estratégico acomodado pelo PNPOT, pelo significado que assume enquanto suporte das questões 

relacionadas com a promoção a nível local do desenvolvimento e o que pode representar enquanto reforço da capacidade de 
atração do investimento externo incluindo aspetos relacionados com a avaliação da sua qualidade, em termos de meio que reforce 
os processos de aproveitamento de mais-valias e de valor acrescentado a nível local, por forma a aprofundar a geração de riqueza 
e o aproveitamento racional e integral dos recursos do Concelho. 
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A questão que se coloca, e que surgiu em algumas intervenções nas sessões, 

assenta fundamentalmente em termos de cumprimento prático e efetivo das 

disposições do enquadramento nele versadas. 

  

� Fomentar os princípios da economia circular e da bio economia na agricultura 

e promover o investimento na gestão sustentável. Sendo este um conceito 

relativamente recente nos termos em que é formulado, os seus princípios ainda 

não foram suficientemente assimilados pelos agentes que asseguram a 

coordenação administrativa e os respetivos enquadramentos funcionais de 

ordenamento, nem pelos atores empresariais, e, igualmente, não internalizados 

de forma massiva ao nível do consumo.  

No entanto, é importante referir que esta abordagem resulta de uma perspetiva 

mais abrangente e integrada do conceito de sustentabilidade, o que significa que 

tudo o que está previsto desenvolver no âmbito da produção sustentável se 

aplica a esta vertente de intervenção, acrescida da incorporação de outros 

pressupostos, que reforçam as interdependências entre ciclos funcionais.  

Assim, destacam-se: o aprofundamento da organização de circuitos logísticos, 

envolvendo a partilha de cadeias de distribuição; a promoção de opções mais 

sustentáveis de transporte; o reforço da utilização de materiais recicláveis e a 

redução do excesso de embalamento; a procura de ganhos associados à 

melhoria da eficiência energética, à maximização da vida útil do produto e 

otimização da reparação, reutilização e reconversão de resíduos em novos 

materiais ou produtos, independentemente do valor acrescentado, desde que 

se traduzam num ganho de eficiência ambiental.  

O desenvolvimento de uma estratégia consentânea com os princípios da 

economia circular acabaria por se refletir positivamente como contributo para o 

aprofundamento das boas práticas na agricultura, nomeadamente na relação 

desta atividade com as componentes ambientais do território. 

 

� Promover a gestão de risco nas explorações agrícolas. Não será certamente por 

impulso fortuito que o PNPOT inscreve esta medida no seu âmbito de 

enquadramento, pois reconhece, de forma inequívoca, a importância de 

aumentar o recurso a instrumentos de gestão do risco, quer ao nível da 

segurança na produção, quer ao nível da minimização dos efeitos da produção. 

Por um lado, está em causa a vulnerabilidade do setor às condições climatéricas, 

contexto já considerado estruturante que justifica o incremento de ações, por 

exemplo, associadas ao restabelecimento do potencial produtivo e agro 
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ecológico marcado por condições adversas; por outro, resulta da necessidade de 

criar e manter uma dinâmica de prevenção, quer individual, quer com carácter 

coletivo, como meio de atender aos problemas de segurança e saúde com que o 

setor se depara.  

Face a estas considerações, colocam-se com acuidade as questões inerentes 

diretamente à segurança e saúde dos trabalhadores e operadores do setor, mas 

igualmente questões relacionadas com um ambiente e uma alimentação 

seguros, constituindo condições básicas para assegurar sistemas de gestão 

orientados para explorações viáveis.  

É óbvio que o cumprimento de boas normas e a adoção de boas práticas de 

segurança e saúde correspondem a um quadro de produção mais exigente, por 

envolver um esforço sistemático por parte das explorações; no entanto, esta 

realidade é incontornável, perante a responsabilidade social, moral e jurídica 

que pende sobre a agricultura.  

A corroborar esta perspetiva, é importante salientar que, na atualidade, há uma 

perceção factual desta realidade exposta por diversos círculos técnicos e 

institucionais de nível europeu e que, a título comprovativo, é referido um 

apontamento elucidativo sobre esta matéria, nomeadamente: “Agricultura — 

uma indústria perigosa (…) Ser agricultor não é uma tarefa fácil: com efeito, 

trata-se de uma das profissões mais perigosas. A agricultura e a silvicultura, 

enquanto profissão, são sistematicamente consideradas como a terceira ou 

quarta profissões mais perigosas na União Europeia. Esta conclusão decorre da 

avaliação dos acidentes e dos casos de problemas de saúde comunicados às 

autoridades locais”11.  

Esta problemática, associada aos impactes ambientais sobejamente conhecidos 

e normalizados no plano europeu, confere a esta medida o lugar de destaque, 

justificado a partir do sentido sistémico que assumem estes âmbitos, com o 

reconhecimento de que a segurança e a saúde são questões que podem e devem 

ser controladas; por isso, o PNPOT identificou esta medida como pressuposto 

relevante de ordenamento que, enquanto tal, contribui para reduzir os 

acidentes, os problemas de saúde e a possibilidade de perda de bens, valores e 

de produção, nomeadamente de carácter ambiental e público. 

 

� Fomentar a capacidade de produção dos modos de produção sustentável. O 

PNPOT sobre esta medida salienta, a jeito de fundamentação, “o desafio que as 

 
11 https://osha.europa.eu/pt/publications/protecting-health-and-safety-workers-agriculture-livestock-farming-horticulture-and 
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alterações climáticas colocam à agricultura, tendo em conta que se perspetiva 

que a região mediterrânica seja das mais afetadas, pelo que a gestão eficiente e 

sustentável dos recursos assume especial relevância”.  

Assim, identifica que “Um modelo sustentável passa por uma intensificação que 

valoriza os processos ecológicos, com o recurso a técnicas mais sustentáveis, 

fundadas numa melhor valorização dos serviços dos ecossistemas”.  

Deste modo, coloca na ordem do dia: “Promover a valorização dos serviços de 

ecossistemas, a exploração de novos modelos de produção (através da 

mobilização da inovação e de investimento em novas tecnologias, como a 

agricultura de precisão e a mobilização e transferência do conhecimento 

científico).  

  

� Implementar o Programa Nacional de Regadios direcionando o apoio à 

modernização, incluindo novas áreas do regadio, prioritariamente para as 

áreas mais afetadas pelas alterações climáticas e em risco de desertificação. 

Relativamente a esta medida o PNPOT aponta como propósito “Promover a 

modernização, garantindo e aumentando a capacidade de armazenamento de 

água, através da eficiência do regadio instalado e da criação complementar de 

novas áreas de rega, onde e quando for adequado”.  

Por outro lado, sobre esta matéria pode afirmar-se, como de resto sobre muitas 

mais, que o enquadramento é definido em cascata a partir do entrosamento de 

diversos planos, destacando-se, neste caso particular, como primeiro referencial 

o Plano Nacional da Água (PNA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de 

novembro, que consubstancia uma abordagem setorial que visa “estabelecer, de 

forma estruturada e programática, uma estratégia racional de gestão e utilização 

de todos os recursos hídricos nacionais, em articulação com o ordenamento do 

território e a proteção do ambiente”.  

É neste âmbito de determinação que surge o questionamento sobre as 

consequências aduzidas pela referência que é feita anteriormente em 

simultâneo: à “eficiência do regadio instalado” e à “criação complementar de 

novas áreas de rega, onde e quando for adequado”.  

 

Deste modo, podem destacar-se dois tipos de considerações:  

• Um relacionado com a necessidade de alcançar níveis elevados de 

eficiência, e, se esta for entendida no sentido dos propósitos de ordem 

operacional previstos na legislação em vigor, então deve ser incluída 

neste âmbito de eficiência a componente de eficácia social, associada ao 
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cumprimento dos objetivos estratégicos aplicados ao espaço rural, em 

relação aos quais a revitalização demográfica emerge num lugar cimeiro;  

• O outro reporta-se ao facto da extensão do regadio, através de novas 

áreas a irrigar, só ocorrer quando for adequado, entendendo-se também 

nesta formulação a adequação ambiental e o aproveitamento racional 

das águas pluviais.  

 

Face ao exposto, é importante equacionar, muito seriamente e por via de uma 

ponderação técnica profunda e multidisciplinar, o alargamento da extensão do 

regadio do EFMA ao espaço agrossilvopastoril identificado na cartografia de 

ordenamento do PDM de Beja. 

 

� Expandir a produção em modo biológico. Este propósito estruturante enquadra 

algumas das questões abordadas nas sessões, destacando-se para o efeito a 

temática da diferenciação do uso e ocupação do solo como fator determinante 

para a identificação das diversas valências que compõem o ordenamento 

funcional do território concelhio.  

Na origem da diferenciação de usos estão as condições de base, em termos de 

ocupação do solo, em função das suas características biofísicas e agroecológicas. 

Assim, o PDM de Beja promove um ordenamento baseado na diferenciação 

entre dois grupos de ocupação, por um lado os espaços agrícola e florestal de 

produção, no âmbito dos quais deverá ser privilegiada a exploração intensiva dos 

recursos disponíveis, e, por outro lado, os espaços agrossilvopastoril e florestal 

de proteção, com apetências estruturais para o incremento da produção de bens 

e serviços de elevada qualidade, associada a produtos “Premium”, à obtenção 

de bens e serviços ambientais e patrimoniais e, ainda, à implementação, tanto 

quanto possível de modo generalizado neste tipo de espaço, da produção em 

modo biológico.  

Esta perspetiva de ordenamento funcional, associada ao incremento das fileiras 

económicas que estruturam os setores de atividades referenciados, constitui o 

suporte efetivo de sustentação dos processos de diversificação da base 

económica dos espaços rurais do território concelhio.  

III2 – Dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural. Os equilíbrios territoriais 

estão presentes como pressuposto essencial de ordenamento ao nível do PNPOT em 

diversos domínios temáticos. Ao nível da medida, a aceção estratégica contida evidencia 

uma visão integrada sobre as problemáticas prevalecentes no espaço rural ao considerar 
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que “Os territórios rurais apresentam um conjunto de fragilidades: o despovoamento e 

envelhecimento da população e o consequente esvaziamento económico, com 

repercussões na competitividade territorial, constituindo uma ameaça à manutenção 

dos valores naturais, paisagísticos, culturais, económicos”.  

Por outro lado, refere “Com o reforço da consciência socio ecológica, começa a existir 

maior abertura para explorar o potencial de valorização dos ativos locais — não só os 

recursos mas também o conhecimento — para promover o desenvolvimento de modo 

sustentável e num ciclo regenerativo, permitindo o suporte da atividade no longo prazo 

e a criação de mais-valias, capazes de suportar o retorno dos investimentos no território. 

O desenvolvimento destes territórios dependerá também da capacidade dos locais e das 

regiões modernizarem a sua base económica, de fixar e atrair população e de 

promoverem processos de inovação”.  

Face a este quadro justificativo o PNPOT identifica um conjunto de propósitos 

operacionais, dos quais se distinguem seguidamente os que evidenciam maior relação 

de abrangência com as temáticas abordadas nas sessões: 

 

� Promover o desenvolvimento económico e sustentável dos territórios rurais e 

melhorar a qualidade de vida nas áreas rurais. Como objetivo o PNPOT 

identifica a seguinte linha de atuação: “Dinamizar o desenvolvimento rural 

baseado numa estratégia de coordenação entre os diferentes agentes, setores e 

territórios, promovendo a fixação de população, através da criação de condições 

socioeconómicas que viabilizem as economias rurais, nomeadamente no que se 

refere ao acesso aos serviços, e a medidas fiscais e sociais”.  

A qualificação dos núcleos urbanos do espaço rural, a par da diversificação da 

base económica local, que passa necessariamente pela implementação de 

modelos de ordenamento multifuncionais, e o desenvolvimento da 

servitização12 das atividades do espaço rural, constitui um importante fator de 

desenvolvimento.  

Para isso, é necessário atender às relações de proximidade entre regimes 

intensivos e extensivos de exploração dos recursos e promover os equilíbrios 

funcionais no âmbito dos processos de transformação que ocorrem no território. 

Nesta área de análise, importa equacionar o enquadramento veiculado pelo 

 
12 Um conceito recente aplicável sobretudo à indústria, como meio para diferenciação e fonte de rentabilidade assente na 

perspetiva de “competir através dos serviços”, poderá constituir, com as devidas adaptações, um meio de aprofundamento da 
inovação aplicável ao setor primário, por via da internalização dos serviços ambientais, associados por exemplo ao turismo e à 
valorização dos efeitos da exploração racional dos recursos, como fatores compensatórios pelo sequestro de carbono e beneficiação 
dos recursos nomeadamente ar e água, este último agregado sob a lógica de bacia hidrográfica. 
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PDM de Beja e a realidade que tem vindo a ser consolidada nas imediações dos 

núcleos urbanos do espaço rural, quer em termos ambientais, quer ao nível da 

dinamização de funções relacionadas com o parque residencial e as atividades 

económicas, bem como, ainda, em relação às diversas zonas integrantes do 

território concelhio, em ordem às características e às potencialidades que 

evidenciam.  

 

� Criar novas atividades económicas de valorização e regeneração de ativos 

locais e promover a fixação de jovens agricultores e jovens empresários rurais. 

O ponto anterior apresenta conteúdos que dão indicação de pistas, que uma vez 

concretizadas, traduzem-se em novas atividades de valorização e regeneração 

de ativos.  

No que se refere à fixação de jovens, enquanto agricultores e empresários, o 

EFMA, devido aos impactes gerados, tem contribuído para melhorar a situação 

no Concelho, apesar do modelo seguido não ter tido o suficiente empenho 

estratégico por parte das administrações, basta refletir no que significaria a 

implementação ativa do sistema de disponibilização de prédios rústicos da bolsa 

de terras.  

Dado que é percetível a existência de um mercado fundiário com níveis de rigidez 

significativos, estes mecanismos podem ser importantes no processo de fixação 

de jovens. Por outro lado, apesar de em causa não estar propriamente envolvida 

a condição de desempenho de qualquer função de agricultor ou de empresário, 

é importante salientar que o fluxo de imigração, embora temporária, traz ao 

território concelhio muitos jovens, constituindo este um dado que deverá ser 

devidamente equacionado para cumprir os objetivos e pressupostos previstos 

nos diferentes IGT. 

 

� Promover a modernização da base económica agrícola e rural (promoção de 

processos de inovação agrícola e rural) e promover a manutenção e o 

desenvolvimento da agricultura familiar. É inegável que há falhas claras no 

desenvolvimento da agricultura familiar, sobretudo devido ao modelo de 

intensificação monocultural, assente em culturas pouco exigentes em matéria 

de ocupação de mão-de-obra, ao contrário do que sucede em outros países, 

principalmente no centro e norte da Europa.  

A diversificação da agricultura constitui um objetivo de ordem estratégica 

comum a diversos IGT, implicando a prevalência de padrões de diferenciação de 

processos de estruturação da agricultura que não se restringem apenas à 
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produção, mas também têm reflexos ao nível da organização do setor, devido ao 

alargamento do espetro da multiplicidade técnica e produtiva, com 

consequências alicerçadas nos efeitos estruturantes associados à diversidade de 

escalas e à natureza dos processos económicos supervenientes, que se refletem 

igualmente em oportunidades de incremento da agricultura familiar.  

 

� Promover as estratégias de desenvolvimento local e valorizar os produtos 

locais tradicionais, a paisagem e a cultura dos territórios rurais, 

nomeadamente a dieta mediterrânica.  

A tendência cinge-se, gradual e progressivamente, a uma perspetiva de 

dinamização dos processos económicos e sociais assentes em abordagens 

integradas, com apelos claros às potencialidades específicas dos territórios, e 

marcadas por preocupações de sustentabilidade.  

Assim, o desenvolvimento setorial, com reflexos ao nível do ordenamento, 

deverá ser equacionado em função de um campo mais vasto de enquadramento, 

sinalizado por propósitos operacionais de compatibilização de oportunidades 

inerentes à procura.  

Esta procura está inserida num mercado cada vez mais determinado por 

dinâmicas externas ao território e pelo aproveitamento e mobilização dos 

recursos locais, em consonância com objetivos de preservação ambiental e 

reforço dos níveis de bem-estar, que refletem um sentimento de 

responsabilidade social, em resposta a uma procura orientada para satisfazer 

exigências de residentes e visitantes. 

 

� Fomentar parcerias e contratos de fornecimento dos serviços dos ecossistemas 

agrícolas e florestais. Esta linha de orientação subjacente a este propósito 

operacional revela-se exigente ao nível da sua concretização prática, porque o 

mercado evidencia lacunas estruturais profundas que dificultam, na prática, a 

emergência de processos económicos que alavanquem o fornecimento deste 

tipo de serviços.  

Por outro lado, os próprios operadores locais têm dificuldades em identificar 

oportunidades relacionadas com estes serviços, afigurando-se necessária a 

aposta em abordagens criativas, de certo modo inovadoras, pelo menos no 

âmbito das especificidades de cada território.  

Ao nível dos referenciais de serviços associados aos ecossistemas, regista-se um 

quadro escasso de clarificações relacionadas com a relação de valor económico 

desses serviços em função de uma valia de utilidade eminentemente social, fora 
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do perímetro de utilidade privada e individual do consumo. No Concelho esta 

linha de orientação pode assumir um lugar estratégico de destaque, como 

referencial de desenvolvimento nos espaços agrossilvopastoril e florestal de 

proteção, como fator de diversificação da base económica do espaço rural, a par 

da agricultura intensiva, nos espaços abrangidos por solos integrados na Reserva 

Agrícola Nacional.  

Esta dicotomia funcional, formalizada em termos de complementaridade de 

ordenamento, está presente nas formulações constantes, quer nas definições de 

ordem estratégica, quer nos mecanismos normativos previstos no regulamento 

do PDM de Beja.   

III3 – Afirmar os ativos estratégicos turísticos nacionais 

O PNPOT ao estabelecer com esta medida a ligação do ordenamento com o incremento 

deste setor económico, apresenta como referência a Estratégia Turismo 2027 (ET27), 

destacando a valorização dos ativos, que estão agrupados em três categorias: i) ativos 

diferenciadores, ii) ativos qualificadores e iii) ativos emergentes a que se junta um ativo 

único e transversal - as pessoas. Para efeitos da presente análise, destacam-se os ativos 

diferenciadores endógenos, que refletem características intrínsecas e distintivas do 

destino/território, e qualificadores, no âmbito dos quais se distinguem a história, a 

cultura, a identidade, a natureza, a gastronomia e vinhos e os eventos artístico-culturais. 

 

No âmbito desta categorização, o PNPOT indica como necessário “Apostar em ações 

estruturadas de valorização dos ativos do património natural, cultural e paisagístico dos 

territórios, através de processos de cocriação de uma identidade e de um referencial 

partilhado pelos agentes e pelas populações, envolvendo a participação da sociedade 

nesses processos e no planeamento turístico”.  

Assim, este IGT reconhece importância em “Desenvolver estratégias de eficiência 

coletiva de valorização turística, (…) através do apoio a projetos de valorização 

económica e de uma gestão ativa do património natural, cultural e paisagístico dos 

territórios”. Este pressuposto marca uma linha de ordenamento em que a relação da 

agricultura com o território deverá ser devidamente equacionada.  

Esta perspetiva já consta nos princípios de ordenamento e de normalização do PDM de 

Beja, ao considerar as Faixas de Proteção Sanitária e paisagística, a Estrutura Ecológica 

Municipal e a diferenciação de ordenamento funcional entre as diversas tipologias de 

espaço consideradas. 
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Estes princípios básicos estão inscritos nos propósitos operacionais desta medida, 

realçando-se os seguintes: 

� Valorizar o Território e as comunidades, envolvendo a conservação e o 

usufruto do património histórico-cultural e identitário, bem como o património 

natural, a autenticidade e a vivência das comunidades locais e a qualidade 

urbana das cidades e regiões. Esta formulação obriga necessariamente a manter 

uma vigilância continua sobre o território na perspetiva de contribuir para a 

prevalência de uma abordagem integrada sobre os processos de transformação 

a que está sujeito, bem como assegurar a respetiva conciliação dos distintos 

interesses em presença. 

  

� Impulsionar a economia, assegurando a competitividade das empresas, a 

redução de custos de contexto, a atração de investimento, a economia circular 

e o estímulo ao empreendedorismo e inovação. Nesta formulação está bem 

clara a necessidade de responder com dinamismo e inovação aos desafios do 

desenvolvimento sustentável, com a preocupação de reforçar a competitividade 

como meio de projetar a diferenciação do território.  

Para isso, naturalmente, que são necessárias uma visão e uma intervenção que 

promovam a compatibilização entre os setores de atividades e das diversas 

zonas do território concelhio, enquanto fatores de aproveitamento em contexto 

de complementaridade dos valores e recursos existentes.  

  

� Projetar Portugal, reforçando a internacionalização de Portugal, enquanto 

destino para visitar, investir, viver e estudar, dinamizando o turismo interno e 

captando congressos e eventos internacionais. Esta constitui uma das linhas 

mestras de enquadramento que os IGT definem para o incremento de atividades 

no território, cabendo localmente às administrações e aos agentes com 

protagonismo desencadear os meios necessários para projetar o Concelho no 

âmbito deste âmbito estratégico nacional.   

 

III4 – Valorizar os ativos territoriais patrimoniais 

Esta medida visa essencialmente um ordenamento físico e funcional orientado para 

componentes de desenvolvimento local ancoradas a partir do património cultural e 

natural, como base para alicerçar a atratividade futura do território, em ordem a 

reforçar o seu potencial num mundo globalizado, por via de assegurar capacidades para 
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mobilizar recursos em torno da promoção do investimento reprodutivo que valorize a 

“herança territorial”.  

 

O PNPOT reconhece que “A valorização sustentável do património cultural (material e 

imaterial) tem um papel fundamental na reabilitação e revitalização dos territórios, e na 

dinamização da participação social e do exercício da cidadania (...) seguindo os princípios 

da Estratégia para o Século XXI e da Convenção de Faro, que visam dinamizar novas 

formas de governança do património cultural assentes na responsabilidade partilhada, 

no desenvolvimento sustentável (…)  

 

Por outro lado, é vital promover uma estratégia para a prevenção e mitigação dos riscos 

múltiplos, decorrentes de situações de desastre, efeitos das alterações climáticas ou 

degradação contínua e lenta do património, (…) Esta dinâmica está a alterar os padrões 

de consumo, implicando um aumento da procura pelas atividades físicas e desportivas 

e pelo usufruto da natureza. Assim, novas atividades económicas estão a surgir, 

respondendo às novas necessidades dos residentes e dos turistas”.  

 

Se for estabelecido um paralelismo entre o enquadramento definido por esta medida e 

o que na prática ocorre no Concelho, por via das transformações em curso, é possível 

referir que, à semelhança com outras unidades territoriais, ainda há muito para fazer. 

Esta afirmação corresponde, por certo, ao que foi referido nas sessões e ao que se 

perceciona face à realidade emergente, portanto a questão é efetivamente saber se o 

PDM de Beja, em termos de enquadramento, responde em traços gerais ao propósito 

essencial da medida ou ainda há que cobrir falhas por via de uma normalização mais 

abrangente.  

 

De referir ainda, a necessidade de implementar uma monitorização/fiscalização mais 

presente no território, por forma a evitar atentados como os já verificados; fica, pois, 

esta nota.  

Registe-se, no entanto, que as preocupações sinalizadas no PNPOT estão vertidas no 

PDM e a regulamentação em vigor também contempla as matérias versadas nesta 

medida, dado que este IGT estabelece claramente enquadramentos em termos dos usos 

e ocupações funcionais dos espaços rurais, em função do perfil vocacional dos solos e 

das apetências das respetivas áreas, tendo em consideração a complementaridade de 

usos e a racionalidade e sustentabilidade das zonas a afetar às atividades económicas. 
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Como “modus operandi”, é importante referir a indicação constante no PNPOT de: 

“Aumentar a cooperação das entidades do setor público e privado, bem como das 

comunidades, na proteção e dinamização do património cultural e natural, contribuindo 

para aumentar o acesso e o usufruto do património.” 

No que se refere aos propósitos operacionais identificados no PNPOT, destacam-se os 

seguintes: 

 

� Promover a preservação e valorização do património edificado segundo as 

normas técnicas e as regras da arte e assegurar as condições para a resiliência 

do património cultural em perigo. O território concelhio apresenta duas 

características muito próprias, tal como acontece com outros espaços, 

particularmente no Alentejo, em que o património edificado vale 

fundamentalmente pela sua inserção no conjunto, atributo que pode não ser 

apenas e exatamente percecionado num contexto restrito de edificações, pode 

ser igualmente atendida a relação com os espaços não edificados, mas ocupados 

por outras funções, nomeadamente produtivas.  

Isto significa que a dimensão da preservação assume duas escalas 

determinantes: a valorização singular e a sua projeção, enquanto bem mantido 

e tratado, no âmbito da imagem do conjunto onde se insere.  

Neste sentido, podem ressaltar elementos dissonantes entre a relação de 

conjunto, num contexto homogéneo de edificação, ou num contexto 

heterogéneo, em que a edificação se cruza com outras valências no espaço que 

partilha.  

Este aspeto é particularmente sensível, devido à segunda característica do 

território concelhio, relacionada com o tipo de paisagem, que é constituída por 

horizontes largos e abrangentes, formatados por uma orografia de planície. Isto 

significa, que a paisagem, em regra, não absorve facilmente as dissonâncias 

decorrentes das “malformações”, porque, pura e simplesmente, não as esconde, 

daí a importância de conjugar a perspetiva singular do património, com o efeito 

preceptivo do conjunto onde se insere.  

Esta temática está contemplada no PDM de Beja, quer em termos normativos, 

quer em termos de valores a contemplar em figuras de ordenamento específicas. 

A questão em causa assume uma expressão relevante, na medida em que a 

dimensão dos processos de intensificação, inclusivamente os decorrentes das 

necessidades de edificação ao nível das unidades a instalar localmente de 
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processamento primário das matérias-primas, aponta para o reforço das análises 

sistemática de impacte sobre os “objetos” a inserir no território. 

 

� Promover uma melhor gestão e reforçar o valor económico e social do 

património cultural e natural, assegurando a sua exploração de forma 

sustentável. Esta formulação implica um esforço, de toda a sociedade em geral 

e dos agentes económicos em particular, que pode ser comprometido se não 

persistir uma forte coerência nos processos de transformação que ocorrem no 

território, principalmente os que têm impactes significativos ao nível da 

paisagem. Aliás, esta consideração é justificada pelas questões abordadas no 

ponto anterior. 

   

� Incrementar o conhecimento, a fruição e a responsabilização dos cidadãos na 

governança do património cultural e natural. Este propósito operacional, a par 

de outros integrantes de outras medidas, evidencia a opção clara do sistema de 

planeamento nacional, que, independentemente da escala e do âmbito em 

causa, determina a participação no contexto do exercício da cidadania, como 

uma componente estruturante, sempre presente, nos processos de 

planeamento que devem preceder as transformações a ocorrer no território. 

  

� Fomentar redes de parceria e de desenvolvimento em torno do património 

cultural e natural. Este propósito operacional vem selar o conjunto de 

proposições apresentado anteriormente, na medida em que, por um lado, 

reconhece que as intervenções são complexas e exigentes em matéria de 

participação e envolvimento, por outro lado, identifica que só um esforço 

comum, conjugando a conciliação de protagonismos em torno de plataformas 

devidamente organizadas, neste caso em rede, permite intervenções eficazes 

que respondam aos desafios deste importante domínio de planeamento e de 

ordenamento.  

A transparência dos atores é fundamental para se alcançar os objetivos 

propostos.    

    

III5 – Qualificar o emprego e contrariar a precariedade no mercado de trabalho 

A justificação desta medida, na ótica da identificação dos principais impactes que 

acomodam as funcionalidades territoriais como pressupostos de ordenamento, 
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apresenta um conjunto de argumentos que encerra algumas das questões mais 

candentes abordadas nas sessões. 

O PNPOT reconhece que “A distribuição do capital humano a nível nacional evidencia 

um perfil espacial caracterizado pela forte concentração geográfica dos mais 

qualificados nas áreas metropolitanas e nas principais cidades, (...) a taxa de 

desemprego continua a ser superior à média da União Europeia e registam-se ainda 

acentuadas dificuldades de integração no mercado de trabalho, sobretudo no que se 

relaciona com a empregabilidade da população mais jovem ou dos desempregados de 

longa duração, (...) A precariedade do trabalho e os baixos níveis remuneratórios 

dominam em áreas com uma base económica intensiva em trabalho”. 

Este IGT adianta ainda que “Em termos territoriais, a problemática do emprego deve ser 

central nas políticas de inserção social, pois o comportamento socio espacial faz emergir 

uma segmentação baseada no desemprego, na desqualificação, na precariedade e nos 

baixos salários, (…) por efeitos da sazonalidade laboral. Esta evidência realça a 

importância de interligar as políticas de qualificação e de emprego aos desafios de 

revitalização e qualificação das respetivas bases económicas (…) Assim, é fundamental 

territorializar as políticas de qualificação do emprego e de inserção dos ativos no 

mercado de trabalho, potenciando e reforçando o empreendedorismo e a 

competitividade da base económica local e regional”. 

Face ao exposto, é caso para referir que o diagnóstico está, no essencial, feito e o 

receituário identificado em traços muito gerais, sendo esta problemática, porventura 

uma das que está mais intrinsecamente ligada ao projeto do EFMA e que toca 

particularmente a questão das opções e os modelos de ocupação do território, face ao 

tipo de culturas e atividades a desenvolver.  

No âmbito dos propósitos operacionais associados a esta medida, destacam-se os 

seguintes: 

 

� Diminuir as disparidades territoriais em termos de capacitação dos recursos 

humanos e dos indicadores de desemprego e de precariedade do emprego. O 

PNPOT reconhece as profundas assimetrias prevalecentes no País e defende 

“Combater as injustiças espaciais, no que se refere à integração no mercado de 

trabalho e à qualidade do emprego”, bem como dá uma indicação clara quanto 

ao futuro quando refere como tendência: “o aumento das disparidades 

territoriais, continuando as metrópoles e as principais cidades a congregar os 
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maiores quantitativos populacionais e as áreas rurais mais periféricas a registar 

perdas”.  

Deste modo, em consequência define que “é fundamental encontrar estratégias 

e instrumentos que contrariem os desequilíbrios e as disparidades territoriais”. 

Perante o exposto é importante afirmar que para o Concelho de Beja esta 

medida assume particular relevância estratégica e operacional, devendo ser 

equacionadas as soluções para minimizar e, se possível, contrariar a tendência 

descrita, constituindo a intensificação agrícola um importante fator que 

contribui para corporizar este propósito.  

Para isso, é necessário avaliar os modelos de exploração de recursos 

implementado no âmbito do EFMA, em função das respostas dadas ao nível da 

criação de emprego duradouro e socialmente qualificado, associado às 

condições de acolhimento de mão-de-obra oriunda do exterior como forma de 

revitalização do território concelhio e do tecido socioeconómico local. 

 

� Promover a inserção dos jovens qualificados no mercado de trabalho e criar 

condições para a inserção dos desempregados de longa duração na vida ativa. 

Estes são dois propósitos operacionais que remetem para a necessidade de 

articular as soluções de ordenamento com as perspetivas de intensificação do 

emprego por unidade territorial, através do aprofundamento da qualificação do 

emprego duradouro no espaço rural.  

Assim, há um desafio incontornável, ao qual os agentes institucionais e 

empresariais, bem como a sociedade em geral, têm que responder, relacionado 

com a valorização social do trabalho rural, rompendo com estigmatizações 

prevalecentes de ordem societal e cultural.  

Este propósito contribui para dignificar o trabalho e, deste modo, tornar a prazo 

atrativo o desempenho de atividades profissionais ligadas ao espaço rural e, por 

arrastamento, também valorizar o trabalho sazonal e quem o executa, neste 

caso grande parte de imigrantes, e por esta via facilitar a integração social e 

cultural. 

 

� Apoiar o empreendedorismo e a criação de autoemprego e de micro negócios 

por parte dos jovens e dos desempregados. Este propósito operacional envolve 

fortes desafios, por um lado devido ao modelo de agricultura praticado no 

Concelho, assente em culturas com regimes de exploração baseados em grandes 

escalas, dificilmente conciliáveis com dimensões mais comedidas ou com 

explorações mais intensivas, do ponto de vista de ocupação de mão-de-obra. 
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Estas atividades, ligadas por exemplo à horticultura, fruticultura ou aos regimes 

de estufa, são também mais exigentes em termos de integração em fileiras ou 

dependentes de bases logísticas (rede de frio e de comercialização) e de fluxos 

estruturados ao nível do escoamento de produtos nos mercados externos, 

exigindo igualmente investimentos assinaláveis, revestindo-se por estas razões 

de dificuldades que não são facilmente superáveis no início.  

Apesar de ser sobretudo entre as faixas etárias mais jovens que ocorrem as 

formações mais habilitadas, condição propícia para desenvolvimento de novas 

atividades, inclusivamente associadas a linhas de servitização de funções no 

espaço rural, a criação do autoemprego jovem debate-se com fortes obstáculos. 

Perante esta situação, a tendência mais simples para arrumar a questão é 

proferir a afirmação que não há inovação nem empreendedorismo a nível local. 

Esta é uma perspetiva pouco ajustada, por representar uma justificação 

simplória para causas que são complexas e calam mais fundo na realidade do 

território concelhio.  

Sem grande detalhe de aprofundamento, é, todavia, importante deixar dois 

contributos que correspondem a notas breves sobre duas circunstâncias 

determinantes nesta matéria: uma relacionada com a falta de dimensão das 

oportunidades de procura proporcionadas pelo mercado a nível local para galgar 

os limiares críticos da sustentação dos negócios, individualmente considerados, 

o que confronta as iniciativas a projetarem-se e a exporem-se a dinâmicas 

condicionadas pelo exterior; a segunda reporta-se à fragilidade das economias 

“domésticas” para assegurar as condições mínimas de investimento ao nível do 

lançamento dos negócios, ainda por mais, quando o contexto de consolidação 

desses negócios se vê confrontado com a existência de operadores externos 

mais bem apetrechados.  

Esta realidade é evidente, quando se constata que há empresas que surgem no 

mercado local, por exemplo na área da animação de eventos, facilmente 

esgotam a procura, dão os primeiros passos na afirmação exterior e depois 

bloqueiam por dificuldades em ultrapassar estranhamentos financeiros.  

As questões não são efetivamente simples, tornando-se mais difíceis, quando 

assistimos a um sistema bancário com pouco sentido de fomento, em matéria 

de concessão de crédito, no que se refere a apoios a conceder aos territórios do 

interior do país, por estar demasiadamente alinhado por realidades onde a 

escala dos negócios é muito mais significativa e determinante, com expressões 

financeiras desajustadas às realidades dos micro e pequenos negócios.  
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Posto isto, afigura-se determinante que as diferentes instituições e agentes se 

articulem para responder a este objetivo operacional e, consequentemente, a 

esta medida. 

 

� Promover uma melhor articulação entre a procura e oferta de emprego, 

nomeadamente no trabalho sazonal, por exemplo, na agricultura e no turismo. 

Como já foi referido, há que empreender esforços em diminuir os picos da 

sazonalidade, constituindo estes dois setores os mais atingidos por este 

fenómeno, devido naturalmente a distintos fatores que os caracterizam.  

A sazonalidade está muito marcada por condicionalismos de ordem estrutural, 

assumindo a diversificação de atividades e negócios um dos elementos de 

minimização dos ciclos sazonais.  

É assim na agricultura e é igualmente deste modo no turismo, daí a importância 

de olhar para estas questões com uma perspetiva mais abrangente e centrada 

em abordagens territoriais.  

Quando se percecionam as questões dos fluxos temporários dos trabalhadores 

imigrantes, ressalta como uma evidência que o sistema de contratação insere-se 

num referencial eminentemente desterritorializado, a par de se revelar com 

diversos elementos de desregulamentação, assente na resolução de situações 

de empregabilidade imediatas.  

Assim, não são equacionadas outras dimensões aportáveis ao território, como 

por exemplo, os impactes demográficos, cujos efeitos podem ser abordados em 

outros planos, a partir dos reflexos em cadeia, inclusivamente através de 

repositórios estruturantes a viabilizar determinados fatores positivos para os 

territórios de acolhimento.  

Este propósito da medida identificada no PNPOT, nos termos em que está 

formulado, implica um detalhe operacional no âmbito do qual a questão anterior 

e, seguramente, outras deverão merecer a atenção necessária, principalmente 

por parte das instituições administrantes que intervêm no território, 

naturalmente que em articulação com instâncias de âmbito nacional, devido à 

abrangência e complexidade das matérias que encerra.  

É com este sentido profundo que deve ser equacionado o que se passa com a 

sazonalidade agrícola e com os fluxos de mão-de-obra que ocorrem anualmente 

no território concelhio, sobretudo com uma perspetiva global do seu significado 

em termos de desenvolvimento económico e social, na ótica da sustentabilidade 

e do ordenamento.  
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A isso obriga o enquadramento definido no PNPOT; ou seja, que os atores locais, 

regionais e nacionais, envolvidos nesta temática, desenvolvam o trabalho que 

decorre das suas competências técnicas e formais e equacionem as situações 

que, de forma recorrente e com a periodicidade anual, têm lugar na região, ao 

invés de as considerarem, de acordo com o que tem sucedido até ao momento, 

como se de questões pontuais e meramente acessórias se tratassem.  

Desde logo, uma primeira questão, só para concluir, coloca-se a importância de 

diversificação das culturas agrícolas como fator de diminuição da sazonalidade, 

a par do processamento e transformação local da matéria-prima oriunda da 

agricultura. 

 

� Aumentar a eficácia e a eficiência na utilização dos recursos públicos nacionais 

e comunitários mobilizados em iniciativas de formação e de incentivo à 

empregabilidade. Este propósito operacional lança um repto muito sério às 

instituições e às diferentes administrações com envolvência a nível local, 

regional e nacional.  

No caso concreto do Concelho, realça-se o papel de um dos projetos 

estruturantes mais importantes com impacte local - o EFMA, que tem 

contribuído inclusivamente para uma transformação radical da paisagem física. 

Assim, se for atendido o curso registado no âmbito da estrutura produtiva e dos 

processos de intensificação, os resultados em relação à empregabilidade, nos 

termos em que é formulada pelo PNPOT, estão longe de ser alcançados, tendo 

em conta os objetivos inicialmente definidos e quantificados.  

Se for considerada a aptidão do Concelho para a instalação de culturas 

orientadas para a utilização intensiva de mão-de-obra, ainda o desvio entre os 

objetivos concretizados e inicialmente previstos é mais significativo, 

prevalecendo muito para fazer neste domínio de intervenção.  

Sobre este enquadramento é importante referir que o quadro de 

responsabilização social não acomoda apenas as instâncias competentes da 

administração central e local, mas também as entidades empresariais que têm 

projetos agrícolas baseados no regadio de Alqueva.  

Este apontamento decorre do facto de estar em causa a utilização de um recurso 

que resulta de um empreendimento público, pago com o dinheiro dos 

contribuintes nacionais e europeus, portanto as entidades empresariais 

deveriam estar necessariamente sujeitas a um quadro de responsabilidade com 

obrigações de natureza formal, moral e social, que importa considerar em 

termos de avaliação de resultados e de eficiência, no âmbito da afetação de 
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recursos públicos, face aos objetivos preconizados pelas políticas nacionais, 

regionais e locais de desenvolvimento e de ordenamento. 

 

� Combater situações de precariedade laboral e social, e de desemprego. Se no 

âmbito da empregabilidade em geral a situação evidencia desvios, no âmbito da 

qualidade laboral a situação, em geral, ainda é mais desfavorável, na medida em 

que, pelo menos, o trabalho menos especializado está a ser executado em 

condições de elevada precariedade laboral, no que se refere às condições de 

trabalho, e social, em relação às condições de vivência em que ocorre a 

permanência dos trabalhadores sazonais.  

Esta constitui uma realidade que urge equacionar, porque corresponde a uma 

orientação política consagrada nos instrumentos de planeamento e de 

ordenamento. 

Face ao exposto, as instâncias administrativas têm um importante papel no 

cumprimento destes objetivos, de acordo com as responsabilidades aduzidas 

pelas funções governativas inerentes às atribuições e competências que lhes são 

conferidas, em termos de âmbitos e escalas de intervenção. 

III6 – Desenvolver ecossistemas de inovação de base territorial. O PNPOT incorporou 

nesta medida (que diz respeito ao ecossistema económico e técnico, na perspetiva do 

contexto estrutural do tecido socio económico, formativo e tecnológico e das relações 

territoriais associadas à inovação) os conteúdos de diversos instrumentos de 

planeamento, destacando-se a ENEI - Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, 

que apresenta uma desagregação individualizada para o Alentejo, identificada como 

EREI – Estratégia Regional de Especialização Inteligente para o Alentejo, orientada para 

“o reforço das relações de complementaridade que possam acelerar os processos de 

inovação e, assim, aumentar a competitividade e o crescimento económico”. Sobre 

estas matérias a clareza de intervenção é total, quando se refere “São necessárias 

políticas públicas que ajudem, nuns casos, a germinar e, noutros, a evoluir para estádios 

mais avançados”.  

Esta medida prevê: a “Identificação das áreas prioritárias do investimento público em 

I&D, assente em processos participados e colaborativos, estimulando sistemas de 

governança que reforcem as redes locais e regionais de conhecimento e inovação, e a 

sua inserção noutras escalas territoriais de interação (nacional, internacional e global) 

”; “Geração de processos de cocriação económica, com os utilizadores e cidadãos (open 

innovation e espaços de open innovation), reforçando as atividades partilhadas, 

envolvendo todas as partes nos processos de empreendedorismo em processos 
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colaborativos de aprendizagem, experimentação e partilha dos riscos associados a estes 

processos”; “Atração e criação de financiamento (incluindo capital de risco) associado a 

estruturas de apoio administrativo ao investimento e ao envolvimento de 

empreendedores experientes para o desempenho do papel de mentores e financiadores 

de novas atividades de startups”. 

 Não tendo esta medida sido exatamente equacionada a partir da perspetiva em que se 

centraram as distintas questões colocadas nas sessões, ela abrange ângulos de análise 

que confluem para âmbitos que se ajustam previsivelmente a soluções que podem dar 

resposta a determinadas problemáticas expostas, algumas delas já referenciadas no 

presente relatório associadas à dinamização das atividades económicas, no âmbito da 

qual o Concelho evidencia alguma necessidade. 

Neste sentido, destacam-se os seguintes propósitos operacionais que evidenciam linhas 

de intervenção importantes para ultrapassar alguns constrangimentos de 

desenvolvimento do território concelhio: 

� Reforçar a rede de polos de empreendedorismo e inovação e a sua interligação 

baseada em complementaridades e relacionamentos diversificados com 

outros setores. 

� Incentivar as empresas a apostar no desenvolvimento de produtos e serviços 

com incorporação de valor local ou regional. 

� Dinamizar um crescimento económico inclusivo. 

� Atrair financiamento privado e reforçar o financiamento à inovação e ao 

empreendedorismo. 

III7 – Reforçar a internacionalização e a atração de investimento externo 

Ao nível desta medida, o PNPOT reconhece como base de alavancagem o seguinte 

pressuposto: “Os fatores de atratividade distintivos de Portugal são sobretudo a 

localização geográfica, o clima, o ambiente e a qualidade de vida, as competências 

tradicionais nas áreas da engenharia e da indústria e os novos centros de conhecimento 

e as novas competências (I&D, inovação empresarial, qualificação dos recursos 

humanos)”.  

Com impactes ao nível do território concelhio, entre os pressupostos considerados, 

merecem destaque o clima, o ambiente e a qualidade de vida, face ao que representam 

como meios estruturantes distintivos associados às atividades ligadas à agricultura, ao 

turismo e aos serviços ambientais. Não se incluiu a posição geográfica, 

independentemente de se traduzir num fator vocacional importante, porque para ser 
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considerada como fator de atratividade, hoje e agora, as boas acessibilidades com o 

exterior desempenhariam um papel importantíssimo, tanto ao nível da rodovia como da 

ferrovia, que neste momento não assumem, devido ao estado de precariedade 

evidente, marcado por adiamentos sucessivos de investimentos na qualificação das 

respetivas redes.  

A tónica dada ao investimento, nos termos em que é considerado pelo programa ao 

referir que o “investimento direto estrangeiro (IDE) é uma condição importante para o 

robustecimento da estrutura produtiva e para o reforço de participação nas redes 

globais de produção de bens, serviços, conteúdos e conceitos, e promover o 

desenvolvimento económico” assume, sem margem para dúvidas, importância 

relevante, centrando-se a questão, no essencial, em saber o tipo e natureza do 

investimento, bem como o seu peso no contexto das necessidades de desenvolvimento 

a nível local.  

Assim, sobre o IDE afeto ao território concelhio, por poder representar um fator 

determinante para se obter um nível de eficácia ajustado à concretização de objetivos 

de ordem estratégica, pende uma perceção muito comum em apreciações feitas por 

diversos agentes e atores locais, que considera que o investimento aplicado localmente 

tem ficado aquém das possibilidades e das reais potencialidades que poderia assumir, 

tendo em conta o volume de investimento já realizado no setor produtivo.  

O nível de internacionalização do sistema produtivo também poderia ser superior, se a 

exportação incidisse mais em produtos transformados, dado que o território tem 

condições para assegurar o aproveitamento do valor acrescentado no território.  

Desta forma o território reforça a sua presença junto dos mercados dos produtos 

acabados e aptos a entrar diretamente na logística de consumo, sob marcas próprias 

associadas a padrões distintivos da região, que passaria a exportar mais do que as 

simples matérias-primas que vão qualificar produtos de outros espaços geográficos, 

beneficiando-os com valores acrescentados a gerar nesses locais. 

III8 – Organizar o território para a economia circular 

Neste contexto, assume também importância a promoção de modelos de agricultura 

mais sustentáveis, sendo paralelamente necessário reduzir o desperdício dos produtos 

agrícolas, entre o local de produção e de consumo, sendo este um dos desafios mais 

prementes da sociedade atual, no contexto da transição de uma economia linear para 

uma economia circular.  
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Num contexto de maior vulnerabilidade ao risco, a promoção de medidas de gestão, na 

ótica da prevenção e da contingência, é fundamental. Neste sentido, o PNPOT considera 

que “O território é fonte de recursos e de serviços ambientais cuja qualidade e 

capacidade de regeneração importa preservar, de modo a garantir a qualidade e 

sustentabilidade do tecido socioeconómico por ele suportado.  

Com a pressão sobre a procura de recursos e a consequente erosão da qualidade de 

serviços ambientais tendente a agravar-se, apoiar a transição para uma economia 

circular apresenta-se como um fator essencial à gestão sustentável e à resiliência do 

território. É, por isso, fundamental garantir uma simbiose entre as políticas de território 

e de economia circular, para melhor capturar benefícios económicos, sociais e 

ambientais”.  

Face a estes considerandos, o Programa define, entre outros pressupostos a equacionar, 

a importância de apurar no seio da componente produtiva o grau de “eficácia do 

sistema, excluindo as externalidades negativas como o uso de materiais não 

regeneráveis, tóxicos ou poluição”, através da identificação de que “No quadro da 

economia circular, a componente de gestão territorial intervém na manutenção da 

produtividade e regeneração de recursos, quer por via da sua ação nos ciclos biológicos 

— solo, água, e materiais naturais e minerais — como por via da sua ação sobre ciclos 

técnicos — metabolismo, atividades económicas e ambiente construído”.  

Isto também representa, no entendimento propositivo do Programa que “Os resultados 

de projetos internacionais sobre o potencial de economia verde regional demonstram 

que há espaço para Portugal progredir a múltiplos níveis como forma de enfrentar 

desafios ambientais, desigualdades sociais e criar crescimento económico e emprego.” 

Em concreto sobre as temáticas versadas no presente relatório, o PNPOT destaca ainda 

“que a exploração agrícola, o agroalimentar, a construção ou o turismo são setores 

fundamentais para a mudança de paradigma que se pretende da economia linear para 

a economia circular, constituindo também “âncoras”, nomeadamente através do uso 

eficiente de recursos e de valorização de boas práticas de sustentabilidade por parte de 

empresas e destinos (no caso do turismo)”.  

Há uma metodologia inerente a esta medida que importa ser aplicada e devidamente 

adequada de forma a enquadrar as questões relacionadas com a intensificação da 

agricultura com outras áreas e funções territoriais, procurando aproveitar todas as 

oportunidades locais para promoção do desenvolvimento económico, nomeadamente 

ao nível do aproveitamento racional dos recursos, incluindo a sediação de atividades de 
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transformação e de serviços, destacando também os de natureza ambiental. Por isso, 

realçam-se genericamente alguns objetivos do PNPOT relacionados com esta temática.  

Dos propósitos operacionais previstos nesta medida, sinalizam-se os seguintes: 

� Conhecer a natureza, quantidade e localização de acumulações de subprodutos 

passíveis de integrar processos de economia circular.    

� Identificar as prioridades de intervenção nas situações que constituem passivos 

ambientais.    

� Identificar os fluxos atuais da geração e destino de subprodutos, com vista à sua 

organização adequada presente e futura tendo em consideração os consumos 

de energia e as emissões nos vários cenários alternativos de utilização de 

subprodutos e matérias-primas.    

� Fomentar a alteração de comportamentos individuais e das empresas (consumo 

e produção) e criar novos empregos associados ao eco design, servitização, 

reparação, reutilização, remanufactura, recondicionamento.    

� Fomentar a adoção dos princípios da economia circular nos Instrumentos de 

Gestão do Território e desenvolver projetos de I&D que promovam a 

circularidade da economia.  

� Melhorar a coesão/coordenação entre as entidades que têm impacto direto 

sobre o território e promover a criação de uma Rede de Cidades Circulares. 

IV – Domínio de conectividade 

Este domínio de intervenção é estruturado a partir de nove medidas, evidenciam-se 

neste relatório apenas duas, por disporem de conteúdos programáticos com 

implicações diretas ao nível do enquadramento das temáticas em referência, 

nomeadamente: 

• Otimizar a conetividade ecológica nacional; 

• Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte. 

IV1 – Otimizar a conetividade ecológica nacional 

A abordagem prevalecente no PNPOT, em matérias essenciais sobre as estruturas 

ecológicas presentes no território, privilegia a rede hidrográfica e a rede do sistema 

nacional de áreas classificadas porque são referenciadas “como elementos essenciais à 

circulação e interconexão de fluxos de matérias, energia e à prestação de serviços de 

ecossistemas que beneficiem as pessoas e a biodiversidade”.  
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Assim, o Programa reconhece relevância em “consolidar ao nível do ordenamento do 

território, redes de conetividade ecológica (azul13 e verde) que favoreçam a coesão 

territorial, garantindo à escala ibérica e nacional, o papel dos ecossistemas de transição 

e de continuidade” (...) “é relevante associar estas áreas à interface urbano/rural, a 

funções de amortecimento”, (…) com indicação que “as áreas associadas às faixas de 

proteção a infraestruturas rodoferroviárias podem desempenhar um papel relevante 

em termos de enquadramento, salvaguarda das mesmas infraestruturas e de 

valorização destas áreas do território num quadro mais alargado de infraestruturas 

verdes”.  

Outra formulação importante respeita à indicação de que “Uma boa parte das ações de 

valorização ambiental do território está associada à gestão das áreas que constituem 

esta rede de conetividade ecológica, pelo que a sua definição pressupõe que o território 

seja entendido como um sistema integrado, em que se pretende proteger e recuperar 

as funções naturais dos ecossistemas, promovendo um desenvolvimento que assenta 

na diversidade ecológica e que deverá traduzir-se em benefícios sociais e económicos, 

tanto em contexto urbano como rural”.  

O PDM de Beja, quer em termos de ordenamento, com a distinção funcional que 

estabelece entre as diversas categorias de espaço, com particular destaque para o 

agrícola e o agrossilvopastoril, quer ao nível das qualificações das áreas de proteção, 

através das figuras que integram a estrutura ecológica municipal (componentes 

secundária e terciária), está em linha com a filosofia do Programa e vai ao encontro dos 

pressupostos de intervenção previstos neste IGT.  

Sobre esta última questão, importa inclusivamente referir, que as figuras identificadas 

no PDM de Beja como componentes secundária e terciária da estrutura ecológica 

municipal, apesar de constituírem limitações às funcionalidades do espaço rural com 

incidências ao nível do uso produtivo; no entanto, prevê principalmente a 

compartimentação das áreas afetas à intensificação agrícola. Estas figuras estão 

definidas fora do enquadramento das condicionantes e restrições de utilidade pública, 

cumprindo, deste modo,  as formalidades previstas no PNPOT, designadamente quando 

é referido que o território deve “Dispor da representação de uma estrutura de 

conetividade a nível nacional” que ajude “a ter uma leitura integrada do território, 

apontando-se um conjunto de orientações de suporte ao enquadramento dos princípios 

de conetividade ecológica nos instrumentos de gestão territorial. A concretização desta 

 
13 Alusão ao ciclo da água. 
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medida não introduz novas servidões ou restrições de utilidade pública nem prevê novas 

medidas legislativas”. Face ao exposto, importa referir que o PDM já prevê o 

enquadramento definido no PNPOT, pese embora não dispusesse de um quadro 

normativo suficientemente alicerçado em ordenamentos jurídicos, de nível superior, 

devidamente adequados aos conteúdos formalizados, facto que contribuiu para a 

existência de limitações ao nível da implementação da estrutura ecológica municipal. 

No entanto, o mínimo do enquadramento necessário ao encaixe da sustentabilidade ao 

nível do ordenamento da implantação das culturas intensivas está assegurado por via 

do regulamento do PDM. Pese embora, a Estrutura Ecológica Municipal não constar na 

Planta de Condicionantes, o conteúdo regulamentar do PDM continua a aplicar-se, dado 

que este enquadramento tem suporte legal de um IGT de nível superior, neste caso o 

do PNPOT. 

Esta medida integra cinco propósitos de ordem operativa, realçando-se para efeitos da 

presente análise os seguintes: 

 

� Consolidar, estrategicamente, no território, a rede de conetividade ecológica 

nacional, em linha com os princípios de uma Infraestrutura Verde, 

consubstanciando o continuum dos ecossistemas essenciais à delimitação da 

Estrutura Ecológica. Este enquadramento, uma vez sujeito a um controlo 

efetivo, acaba por ter impactes fortes ao nível do ordenamento funcional e 

paisagístico do território, permitindo a compartimentação do espaço, sobretudo 

em função da rede hidrográfica (vulgo linhas de água associadas a faixas 

ripícolas) e dos corredores de proteção de infraestruturas.  

Esta estrutura é fundamental nas áreas de intensificação da agricultura, na 

medida em que assegura um nível complementar de integração territorial, dado 

que nos espaços agrossilvopastoril e florestal de proteção existem, para além 

das estruturas de interligação biofísicas referidas, outras figuras de 

ordenamento correlacionadas com funções de maior peso estruturante nos 

domínios da preservação da biodiversidade e dos sistemas naturais.  

É deste modo que se garante no Concelho de Beja por via do PDM, em teoria e 

formalmente, o que é referenciado como “continuum dos ecossistemas 

essenciais à delimitação da Estrutura Ecológica”. 

 

� Fazer respeitar a integridade da estrutura de conetividade ecológica nacional 

face à construção de infraestruturas e equipamentos. Perante este conteúdo 

de intervenção e reconhecendo que os princípios e as perspetivas de 
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ordenamento definidos no PDM de Beja estão, em traços gerais, ajustados aos 

requisitos formais deste propósito operacional, coloca-se, naturalmente e mais 

uma vez, a questão de saber se na realidade o regulamento deste plano tem sido 

aplicado na prática como um meio eficaz para enquadrar os processos de 

transformação ocorridos e em curso ou se o seu quadro regulamentar responde, 

de forma suficiente e ajustada, aos objetivos que estão proclamados no PNPOT. 

Num ponto próprio do Relatório referente à avaliação da implementação do 

PDM, dar-se-ão respostas a esta questão.  

  

� Desenvolver estudos para a caracterização e valoração dos serviços dos 

ecossistemas, que traduzam o valor económico, social e ambiental, suportando 

os critérios de definição de uma infraestrutura verde em linha com as 

orientações europeias nesta matéria. Este propósito operacional reveste-se de 

particular importância enquanto referencial, com caráter estratégico, para o 

desenvolvimento do Concelho, sendo necessário envolver nesta temática 

agentes e atores locais na identificação das soluções mais adequadas ao 

incremento neste domínio de atividades no espaço rural. No entanto, a escala 

de intervenção não é só local, há que estabelecer laços estruturantes com outros 

níveis de intervenção, nomeadamente supramunicipal e regional.   

  

IV2 – Renovar, requalificar e adaptar as infraestruturas e os sistemas de transporte 

Esta medida do PNPOT caracteriza-se por dispor de muitos e diversos âmbitos de análise 

e comportar distintas e diferentes perspetivas e escalas de abordagem. Assim, não se 

procede diretamente à apreciação desta medida na vertente das acessibilidades com o 

exterior, mas nas implicações relacionadas com a temática fulcral da presente análise, 

referenciada globalmente à intensificação da agricultura, destacando dois aspetos 

relevantes que constam no diagnóstico e em formulações do PNPOT, designadamente 

a mobilidade/acessibilidade ao meio rural e as infraestruturas rodo ferroviárias.  

Sobre a mobilidade no espaço rural, este plano avançou com um dado interessante - na 

medida em que é identificado por este IGT, pois há muito que se constatava que assim 

seria, quando refere que nos espaços de intensificação da agricultura o volume de 

movimentação e transporte decuplica, comparativamente com os espaços 

extensificados.  

Se a esta realidade ainda for considerado o modo de transporte em que se baseiam os 

fluxos de mercadorias e de matérias-primas, de e para as explorações agrícolas, com a 
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utilização de veículos mais pesados e de maior volume de transportação, facilmente se 

conclui que a pressão sobre os caminhos públicos vicinais e municipais, as estradas 

municipais e nacionais, tem e continua a aumentar de forma muito significativa, com 

consequências efetivas sobre o estado de conservação das respetivas redes, tanto mais 

que algumas daquelas vias não foram projetadas para tamanhas cargas específicas.  

Esta é uma realidade a que o sistema de planeamento e de ordenamento tem, de modo 

atempado, que equacionar e dar reposta a fim de evitar estrangulamentos sérios ao 

nível das condições básicas de acessibilidade e mobilidade no espaço rural.  

Esta questão está abordada no PNPOT de distintas óticas de análise como comprovam 

as seguintes formulações: “a incerteza que caracteriza os nossos tempos, e em particular 

as ameaças que decorrem das alterações climáticas e tecnológicas, obrigam a promover 

a flexibilidade e a resiliência das infraestruturas e dos sistemas, aumentando a sua 

longevidade e eficiência”; “Reposição e atualização contínuas do desempenho dos 

transportes”; “Melhoria das condições de segurança, capacidade de tráfego e 

sustentabilidade das vias e dos sistemas de transporte”; “Rendibilizar os investimentos 

realizados no passado e os ativos existentes”; “Desenvolver a multimodalidade 

associada ao transporte de mercadorias”; “Diminuir os impactos ambientais do 

transporte”.  

Ao se articular este conjunto de questões, colocam-se necessariamente desafios 

referentes:  

• Ao investimento na manutenção das infraestruturas viárias do Concelho, que 

dispõe de uma extensão de cerca de 2.000km, distribuída entre as tipologias de 

caminhos vicinais, caminhos e estradas municipais;  

• À beneficiação e conservação da rede nacional de infraestruturas com 

incidências locais;  

• À inter-relação com a multimodalidade associada ao transporte de mercadorias; 

e, ainda,  

• Aos atrasos em investimentos rodo ferroviários de natureza estruturante. 

V – Domínio de governança territorial 

A governança territorial constitui um domínio considerado transversal aos restantes e é 

reconhecido com particular significado por contribuir, em termos funcionais e 

estruturais, para o incremento do nível organizativo da sociedade e dos processos de 

desenvolvimento institucional necessários à obtenção de ganhos de eficácia, como 
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meios essenciais para afirmar as melhores soluções que alavanquem os objetivos 

estratégicos propostos para a promoção de dinâmicas de ordenamento.  

 

Assim, prevê-se através da governança territorial, identificando as opções de 

ordenamento, assegurar a sustentabilidade e a coesão do território nacional, num 

contexto de fortes contradições e desafios relacionados com uma competição 

económica sem precedentes e com ameaças e incertezas inerentes às alterações 

climáticas e à ocorrência de fenómenos tendencialmente mais extremos.  

 

No âmbito deste domínio, são identificadas dez medidas, com efeitos estruturantes, das 

quais se destacam cinco por contemplarem questões importantes relacionadas com a 

temática em análise, nomeadamente: 

• Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial; 

• Potenciar e qualificar a cooperação territorial; 

• Experimentar e prototipar soluções inovadoras; 

• Reforçar as abordagens integradas de base territorial; 

• Fortalecer as articulações rurais-urbanas.  

V1 – Ativar o conhecimento e uma nova cultura territorial 

O PNPOT encerra uma preocupação de grande atualidade, que passa pela identificação 

de constrangimentos de natureza orgânico funcional e estrutural, para romper com 

práticas de relativa estagnação de crescimento, com a finalidade de assegurar 

simultaneamente os meios necessários à promoção da sustentabilidade e da coesão 

territorial, numa perspetiva de desenvolvimento integrado, por via da valorização das 

componentes económica, social, ambiental e de preservação dos recursos e da 

biodiversidade.  

Assim, mais do que propor investimento e projetos nas áreas tecnológicas, o Programa 

remete o cerne desta problemática para o campo cultural, traduzindo-se, em si, na 

aceitação da importância que assume a mudança de mentalidades como pressuposto 

de transformação da sociedade, em geral, e das suas instituições em particular, 

incluindo as administrantes e governativas, para assegurar os enquadramentos 

indispensáveis ao aparecimento de atitudes e comportamentos que alicercem novas 

dinâmicas resultantes de intervenções mais assertivas, no âmbito dos processos de 

ordenamento e de desenvolvimento.  
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As referências sobre estas matérias são claras e inequívocas, quando é afirmado que “a 

cultura de território e a cultura de ordenamento do território são fatores 

condicionadores, positivos ou negativos, do desenvolvimento do País”, o “défice de «(…) 

uma cultura cívica valorizadora do ordenamento do território (…)» identificado no 

PNPOT 2007 ainda se mantém”.  

As observações continuam, quando é referido: “Assim, reforçar a cultura territorial 

passa por um conjunto de processos que podem contribuir para adequar as crenças, os 

valores, as lógicas e as práticas de apropriação do território”; “O ordenamento do 

território deve ser um instrumento de resposta aos desafios de desenvolvimento local 

e regional”; “As políticas públicas devem ajudar a construir ambientes que favoreçam 

ou despoletem processos adaptativos de mudança potenciando as capacidades das 

sociedades”; “Urge promover uma cultura de cidadania ativa para as questões do 

território capaz de mobilizar a sociedade em torno de compromissos territoriais, 

fomentando o acompanhamento e a cooperação ativa das entidades que representam 

diferentes interesses, assim como dos demais agentes territoriais e cidadãos 

interessados, para a obtenção de soluções concertadas de desenvolvimento e a garantia 

de equidade nas oportunidades geradas”; “Sublinhar a diversidade é o primeiro passo 

para se gerarem novos desafios e oportunidades”. 

Como enquadramento programático de intervenção, esta medida evidencia os 

seguintes propósitos operacionais: 

� Valorizar o território e a paisagem, visando aumentar o sentido de pertença, 

de identidade e de responsabilidade dos cidadãos no que se refere às formas 

de uso, ocupação e apropriação dos diferentes territórios. É identificada como 

via de atuação, entre outras opções, a seguinte: “Promover uma cultura que a 

todos envolva e responsabilize, e que ajude a construir soluções coletivas em 

matéria de ordenamento territorial”. Esta questão, ao ser reconhecida e 

equacionada, permite minimizar a ocorrência de conflitualidades locais 

subjacentes aos processos de intensificação da agricultura. 

    

� Capacitar e mobilizar os cidadãos e as instituições para a participação, 

monitorização e avaliação no domínio do ordenamento e gestão territorial. 

Neste sentido o Programa propõe “Valorizar o papel da educação no reforço da 

informação, do conhecimento, dos valores e dos comportamentos relativos ao 

território, e da promoção de uma cidadania ativa, a partir de processos de 

partilha e de cooperação entre cidadãos e entre estes e as instituições.”  

  



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO 

Parte C – Processos de Transformação: Meios de Enquadramento 
 

� Simplificar, agilizar e tornar mais transparente o acompanhamento e a 

participação nos processos de gestão territorial por parte das diferentes 

entidades e pela sociedade civil. Este propósito justifica-se por “Assegurar o 

reforço de competências técnicas e relacionais visando uma maior capacitação 

institucional para a governação colaborativa e a governança territorial, com 

implicações profundas ao nível político-institucional”. 

  

� Passar a mensagem da forte relação entre o ordenamento do território e a 

qualidade de vida e ativar a nova cultura territorial para todo e qualquer 

cidadão, incluindo nos diferentes processos e canais de participação. Este 

propósito inclui “Trabalhar os saberes adquiridos e partilhados pelos membros 

da comunidade técnico-profissional do ordenamento do território e desenvolver 

processos de aprendizagem”, que envolvam troca de informações com o público 

em geral. 

  

� Promover os conhecimentos e as técnicas tradicionais associadas à construção 

e manutenção do património construído. A par do património natural, o 

património construído integra um conjunto de valores territoriais que 

contribuem para o desenvolvimento sustentável, enquanto recursos 

fundamentais para alicerçar dinâmicas que se consubstanciam em atividades 

que produzem bens e serviços subsidiários de setores económicos fundamentais 

(agricultura, turismo e serviços ambientais) ou qualificadoras das condições de 

vida que reforçam os fatores de afirmação do território.    

V2 – Potenciar e qualificar a cooperação territorial  

O ordenamento, bem como o desenvolvimento, correspondem na realidade a um 

desempenho que deve ser assumido por todos, sem exceção, independentemente do 

protagonismo que possam, individual ou coletivamente, em situações mais ou menos 

formais ou institucionais, assumir, sendo importante participar e principalmente ser 

portador de um sentimento mobilizador e confiante sobre o futuro do território.  

Esta é a perspetiva defendida com a implementação desta medida, quando se define 

que: “O ordenamento do território tem de integrar uma componente de participação e 

cocriação, baseada na articulação entre o Estado, os privados, a sociedade civil e o 

terceiro setor, num processo colaborativo”; “o futuro depende da capacidade de uma 

sociedade se articular para potenciar os seus ativos tendo em vista um desenvolvimento 

sustentável”; “é fundamental aumentar as competências técnicas e relacionais e 
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reforçar a capacitação institucional para a governança territorial e para novas práticas 

de planeamento, assentes na coordenação entre políticas, e respetivos instrumentos, e 

na colaboração entre atores”.  

Numa linha diferente de abordagem, o Programa identifica “A capacidade de construção 

de compromissos de base territorial, em torno de objetivos comuns, e o 

desenvolvimento de medidas em parceria são ainda responsabilizações institucionais, 

em termos globais, débeis”, reconhecendo importância para “A procura de soluções 

para problemas complexos e o aproveitamento de oportunidades territoriais implicam 

novas formas de organização coletiva e de coordenação de políticas, assentes em redes 

de atores com geometrias variáveis que promovam relações de confiança e sejam 

capazes de articular ações de diferentes níveis e áreas de governação”. 

Neste sentido, esta medida identifica como propósitos operacionais os seguintes: 

� Reforçar a capacidade de os diferentes atores institucionais promoverem ações 

de desenvolvimento territorial e participarem em redes de cooperação 

estratégica a várias escalas geográficas. Nesta base é relevante “Promover a 

constituição, consolidação e funcionamento de redes colaborativas de âmbito 

nacional, regional e local, enquanto instrumentos da ação coletiva, implicando a 

adoção de uma nova perspetiva de relacionamento intersectorial e 

interinstitucional e uma adequada capacidade de governação territorial”. 

   

� Promover a cooperação interinstitucional e interescalar e o trabalho em rede, 

em prol da realização de objetivos estratégicos partilhados e da concretização 

das metas e dos resultados fixados em termos territoriais. A criação de um 

ambiente minimamente consistente e estruturante implica “Reconhecer que 

será necessária a adoção de processos de aprendizagem institucional contínua, 

a aceitação de maiores níveis de responsabilização institucional (accountability), 

a dotação das instituições com competências e recursos adequados e o 

alargamento da participação através do envolvimento de novos atores”. 

 

� Monitorizar, avaliar e ajustar as estratégias e os instrumentos de capacitação 

institucional. Para cumprimento deste propósito é indispensável apostar em 

“Melhorar a eficiência e a eficácia da ação coletiva e dos modelos de governação 

implica a adoção e institucionalização de programas de capacitação institucional 

de âmbito nacional, regional, metropolitano, intermunicipal e municipal que 

compreendam, designadamente: (i) identificação das necessidades de 

capacitação institucional; (ii) utilização de uma gama alargada de abordagens e 
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metodologias de capacitação institucional; (iii) ações de formação e capacitação 

dirigidas, não apenas às entidades da administração pública, mas também a 

outros agentes relevantes, formais e informais, públicos, privados e do terceiro 

setor, que participam nos diferentes sistemas de governança territorial”  

   

V3 – Experimentar e prototipar soluções inovadoras 

Num mundo em mudança rápida e num território onde a própria paisagem se 

transforma quase “da noite para o dia” somos induzidos numa perceção marcada pelo 

sentimento de que o futuro se perspetiva no dia-a-dia da nossa vida quotidiana, em 

domínios tão diferentes, como o ambiente, o clima, a sociedade, a saúde, a cultura e a 

demografia, a um ritmo tal que é assustador, podendo gerar quadros de instabilidade 

psicossocial.  

A imprevisibilidade e a rapidez das transformações, exigem da sociedade novas formas 

de pensamento com recurso à criatividade, à investigação, à tecnologia e à inteligência 

coletiva. Com base nestes pressupostos, a governança dos territórios é fundamental, 

cujo conceito, em traços genéricos, é encarado pelo PNPOT em sentido lato “não como 

um fim em si próprio, mas antes como um instrumento e um processo que agrega 

atores, formais e informais, dos setores público, privado e do terceiro setor, organizados 

e comprometidos que interagem — em concertação ou em conflito — para prosseguir 

um conjunto de objetivos coletivos que inclui o desenho, conceção e a implementação 

de novas políticas públicas ajustadas aos territórios e às suas especificidades”.  

Esta formulação, em si, constitui um desafio muito sério no plano local, pelo que significa 

enquanto meio necessário para “estimular o surgimento de plataformas colaborativas 

às diferentes escalas, que congreguem uma maior diversidade de agentes públicos e 

privados, que aportem recursos complementares, que permitam conceber e 

desenvolver soluções ajustadas aos múltiplos desafios com que os territórios estão 

confrontados. No seguimento desta conceção é proposto “Dar expressão à economia da 

partilha e o empreendedorismo social poderão desempenhar aqui um papel relevante 

na cocriação e desenho de novos serviços de interesse geral”.  

É neste sentido que emerge o conceito de servitização aplicado também ao espaço rural, 

nomeadamente aos serviços ambientais e aos cuidados de apoio à preservação e 

consequente aproveitamento dos valores patrimoniais presentes no território. 
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Face ao exposto, esta medida tem implicações diretas e indiretas ao nível da temática 

analisada no presente relatório, estruturando-se com base nos seguintes propósitos 

operacionais: 

� “Inovar nas abordagens aos problemas, no desenho e conceção das políticas 

públicas e na identificação de soluções para os desafios que se colocam aos 

territórios e às comunidades”.    

� "Identificar protótipos, experimentar e testar as novas soluções e abordagens e 

estimular a participação dos cidadãos e dos utilizadores no teste e na 

experimentação das novas soluções."    

� “Envolver a administração pública, o tecido empresarial, as universidades e o 

terceiro setor na busca de novas ofertas suscetíveis de virem a ser escaladas para 

outros contextos e dimensões”.    

� “Intensificar a utilização das novas tecnologias digitais no desenvolvimento de 

novos serviços”.    

V4 – Reforçar as abordagens integradas de base territorial 

O PNPOT reconhece que “A territorialização das políticas públicas através de 

intervenções integradas de base territorial ganhou relevo nos últimos anos e, por isso, 

têm vindo a ser consideradas um instrumento adequado para o aproveitamento das 

oportunidades de desenvolvimento e das vantagens competitivas territoriais”.  

Apesar deste reconhecimento, a grande tradição da administração e das instâncias 

governativas reporta-se a um referencial assente em abordagens profundamente 

setoriais, não se tornando fácil mudar esta praxis sem grandes esforços e 

empenhamentos de ordem política, para que possa emergir uma nova postura 

institucional.  

A aplicação de políticas territoriais, desde que bem estruturadas, poderia ser um forte 

contributo para desenvolver este novo paradigma de organização multinível e 

multilateral das políticas setoriais reforçando as respetivas componentes territoriais. No 

plano local percecionam-se as lacunas e as falhas do sistema de planeamento vigente, 

através de evidências claras de contradições intersectoriais, nomeadamente entre as 

dinâmicas de intensificação da agricultura, as questões patrimoniais e ambientais, 

outras funções do espaço rural e a problemática do bem-estar e da saúde pública das 

populações residentes.  
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Acima de tudo há uma efetiva descoordenação nas intervenções institucionais por 

ausência ou inobservância do que é descrito no PNPOT como: “Na sua essência, as 

abordagens integradas de base territorial assentam no conhecimento, no capital e na 

valorização dos recursos locais e num quadro estratégico desenvolvido localmente de 

forma colaborativa para facilitar o desenvolvimento endógeno”; “A experiência recente 

demonstra que, não obstante os avanços registados em matéria de abordagens 

territoriais integradas, tanto em áreas urbanas como rurais, persiste ainda um relevante 

caminho a fazer no aprofundamento e aperfeiçoamento do desenho, adoção e execução 

das estratégias de desenvolvimento integradas (…)”. 

No âmbito da presente medida salienta-se os seguintes propósitos operacionais: 

� Reforçar a participação e o envolvimento das comunidades locais nos processos 

de desenvolvimento territorial e na mobilização do conhecimento, do capital e 

dos recursos locais.    

� Privilegiar as abordagens integradas de base territorial assentes em estratégias 

diferenciadas e ajustadas às especificidades dos diferentes tipos de territórios.  

� Adotar novos formatos partilhados de participação, fomentando modelos de 

governança mais abertos, transparentes, eficientes e eficazes na prossecução de 

objetivos estratégicos coletivos.    

� Aumentar a afetação de recursos financeiros, designadamente dos fundos 

europeus estruturais de investimento, às abordagens integradas de base 

territorial tendo em vista uma maior coesão territorial.    

V5 – Fortalecer as articulações rurais-urbanas  

As relações entre os espaços rurais e urbanos são complexas, apesar de à primeira vista 

transparecer simplicidade e linearidade ao nível das interdependências, e envolvem 

vários domínios temáticos, consoante a natureza geográfica marcante, as expressões de 

escala em causa e as características funcionais predominantes do território.  

Face ao conteúdo da presente análise, o referencial de interesse reporta-se 

essencialmente às implicações dos processos de transformação ocorridos no território 

e os elos funcionais que se estabelecem em resultado dos novos equilíbrios emergentes, 

particularmente de ordem económica e físico-ecológica. 

 Independentemente de se poder afirmar que cada caso evidencia singularidades 

próprias, há, no entanto, dois padrões observados no território concelhio, 

respetivamente associados às escalas de urbanização e às características e 
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condicionalidades funcionais que marcam os traços dominantes das relações e 

interdependências entre os espaços rurais e urbanos.  

No âmbito das escalas, há claramente três níveis de espaços urbanos que evidenciam 

traços distintivos em diversos domínios, destacando-se na perspetiva da presente 

análise, a capacidade de resiliência e de absorção de impactes face às interdependências 

económica e físico-ecológicas entre os núcleos urbanos e os espaços rurais envolventes.  

Neste sentido, identificam-se três tipologias de espaço urbano, com níveis de resiliência 

e de absorção de impactes tendencialmente decrescentes o que, em paralelo, acresce a 

sensibilidade e a vulnerabilidade aos efeitos de contexto desencadeados no âmbito dos 

processos de transformação, são pois: a cidade, os núcleos urbanos de Beringel e Cabeça 

Gorda – Salvada, e os restantes agregados urbano-rurais. 

Em relação às características e condicionalidades funcionais, o referencial de 

demarcação é determinado em função do peso e caraterísticas dos regimes de 

produção, de uso e ocupação do solo e respetiva influência de contexto, sobre os 

diversos sistemas presentes no território. Deste modo, as determinações envolvidas 

reportam-se, por um lado, à carga e à pressão residencial e das atividades urbanas, e, 

por outro lado, à intensificação das culturas agrícolas e agropecuárias e à ocupação 

dispersa, com edificação densificada. 

Estas questões constituem claramente problemáticas de ordenamento, na medida em 

que do seu equacionamento dependem, nomeadamente, os níveis de conflitualidade 

entre os diversos espaços que integram o território.  

O PDM de Beja identifica um conjunto de figuras de ordenamento e de condicionantes 

e restrições de utilidade e um quadro regulamentar determinado a partir do 

reconhecimento das especificidades inerentes às clivagens marcadas por estas 

tipologias de relações espaciais de forma a poder alcançar-se um ordenamento do 

território que minimizasse a conflitualidade presente e emergente no território, na 

sequência dos processos de transformação.  

Face ao exposto e atendendo a que para fortalecer as articulações rurais-urbanas é 

necessário minimizar e controlar a conflitualidade subjacente ao território, é importante 

conhecer o que indica o PNPOT sobre estas matérias e que reflexos têm no âmbito do 

PDM de Beja. 
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A transcrição seguinte comprova que o Programa evidencia como um facto adquirido 

que: “O desenvolvimento das áreas rurais e urbanas nem sempre tem sido considerado 

de forma articulada em termos de políticas.  

Contudo, o rural e o urbano podem reforçar as suas articulações físicas e funcionais 

numa lógica de ganhos mútuos, gerando externalidades positivas e aumentando a 

competitividade, a coesão, o desenvolvimento, o bem-estar e a sustentabilidade. Nesse 

sentido, importa salientar que as complementaridades rural-urbano devem ser 

atendidas a vários níveis geográficos, administrativos e temáticos.  

Esta inter-relação pode oferecer mais-valias do ponto de vista demográfico e ambiental, 

do aproveitamento eficaz do capital natural e da potenciação de sectores económicos, 

como o agroalimentar e os circuitos de proximidade, permitindo igualmente associar as 

áreas de produção com a conservação da biodiversidade e a produção de outros serviços 

de ecossistemas, como o desporto, o recreio e o turismo”. 

Desta forma, os propósitos de ordem operacional que estruturam esta medida centram-

se basicamente em potenciar as complementaridades e, por essa via, minimizar 

conflitualidades subjacentes, numa escala em que as unidades territoriais permitem 

valorizar as respetivas sinergias e externalidades positivas.  

No entanto, há que saber ler e adequar esses âmbitos de enquadramento às 

especificidades próprias das escalas locais/sub-regionais, quando se perspetivam 

processos de transformação significativos ao nível do território, desempenhando o 

ordenamento um papel fulcral ao nível da concertação e da minimização de impactes 

passíveis de gerar conflitualidade numa ótica de antecipação preventiva, sobre 

fenómenos a ocorrer que ameaçam a coesão territorial. 

Assim, dos conteúdos do PNPOT, destacam-se, como enquadramento de assuntos 

relacionados com temáticas abordadas no presente relatório, os seguintes:  

� Identificar as principais temáticas capazes de incentivar a coesão territorial 

com base em regiões funcionais, favorecendo novas geografias ad hoc a partir 

da interpenetração do rural e do urbano. Nesta linha de atuação é importante 

considerar as escalas das vertentes estruturantes e a sua articulação em rede, 

numa lógica setorial ou integrada, como é o caso dos sistemas ambientais e 

produtivos, destacando as funcionalidades e os objetivos a alcançar.  

Assim, o próprio Programa valoriza a importância de “Considerar que o sistema 

urbano-rural assenta numa abordagem multitemática e flexível, dependente de 

fatores externos de nível institucional e territorial”. Isto significa, entre outros 
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aspetos, que não devem prevalecer atuações passivas e intervenções assentes 

em protagonismos por omissão, porque em processos de mudança, tudo tem 

uma consequência na concretização de estratégias, acabando neste caso por 

campear a aleatoriedade e, em muitos casos, a arbitrariedade à margem dos 

instrumentos de planeamento e de ordenamento.  

De acordo com os elementos de informação disponíveis, o PDM de Beja, no 

essencial, não deixa margem para a emergência de situações de ambiguidade 

em matérias de ordenamento, se existem, as circunstâncias em causa reportam-

se a intervenções que enformam de vícios procedimentais desinseridos da 

aplicação normal e corrente dos mecanismos formais de regulamentação deste 

IGT. 

   

� Encorajar a integração entre políticas urbanas e políticas rurais através de uma 

agenda nacional comum. Esta agenda basicamente existe, podem, por certo, 

não estar claramente definidos os âmbitos práticos das intervenções de cada 

tipo de ator ou agente de transformação do território.  

A clarificação de protagonismos é o primeiro passo para implementar uma 

agenda nacional, que se desdobra em função das escalas, assumindo o nível 

concelhio um significado muito importante, porque é neste referencial de escala 

que a maior parte dos descritores de ordenamento estão sujeitos a intervenções 

baseadas em âmbitos e processos, onde podem ocorrer, com eficácia efetiva, as 

dinâmicas de conciliação e compatibilização de interesses, constituindo-se em 

unidades referenciais para a concretização dos objetivos de ordem estratégica. 

Se o conteúdo de ordenamento e de regulamentação do PDM de Beja, for 

perscrutado nesta ótica de avaliação, facilmente é possível constatar que os 

elementos basilares desta perspetiva estão presentes, mais uma vez 

questionando-se se são suficientes ou se estão a ser devidamente 

implementados os mecanismos previstos.  

 

� Promover um ambiente legal e institucional que promova a formação de 

parcerias urbano-rurais. Ao nível da escala de abrangência do PNPOT esta 

indicação operacional é inequívoca quando é referida a necessidade de 

“Assegurar que as cidades médias e as áreas rurais envolventes devam funcionar 

em rede e constituir-se como polos de crescimento semiautónomos, pois 

dependem dos centros urbanos para serviços especializados e para aceder a 

mercados mais alargados”.  
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Neste contexto, o elemento agregador, que promove este ambiente legal e 

institucional, é privilegiadamente o PDM, basta para o efeito dispor de uma 

componente estratégica adequada e um quadro normativo e de ordenamento 

que sirva de referencial para a conciliação e minimização de conflitos de 

interesses sempre presentes no território. 

 

� Encorajar a integração territorial através do acesso a serviços, emprego e 

amenidades em áreas urbanas e rurais integradas funcionalmente. Desde logo 

este propósito operacional implica a compatibilização funcional dos distintos 

espaços que compõem o território e reforçar as interdependências, com reflexos 

na configuração dos próprios instrumentos de planeamento e de ordenamento. 

Neste sentido e face ao que se perceciona como processos de transformação em 

curso, ao espaço rural deveria ser destinada a função produtiva e a prestação de 

bens e serviços agrícolas e agropecuários, ambientais e de preservação do 

património natural e paisagístico e da biodiversidade, enquanto nos núcleos 

urbanos dos espaços rurais deviam ser acomodados as funções residenciais e os 

serviços logísticos de apoio ao sistema económico e às condições de vida dos 

residentes.  

Esta distribuição é fundamental para revitalizar as aldeias, diminuir a 

precariedade de alojamento de imigrantes e de pessoal deslocado, melhorar a 

qualidade de vida e a capacidade de atratividade do território, em domínios tão 

importantes como o turismo e o residencial. 

  

� Abordar os desafios territoriais a uma escala que tenha em conta as ligações 

funcionais entre as áreas urbanas e rurais, nomeadamente através do reforço 

das cadeias de valor e da implementação de circuitos curtos agroalimentares; do 

aumento do autoaprovisionamento alimentar/segurança alimentar; da fixação 

de atividades económicas e população jovem no setor primário; do reforço da 

atratividade dos recursos naturais e paisagísticos; do apoio a ações e planos de 

defesa, ampliação e gestão da estrutura verde e florestal nas áreas 

predominantemente e medianamente urbanas e rurais; e do aumento da 

eficiência energética associada ao metabolismo urbano.  

De novo importa referir que a escala síntese mais eficaz para a concretização 

efetiva deste propósito operacional é a concelhia, agregada eventualmente em 

unidades supramunicipais, desde que se registem verosimilhanças, 

complementaridade de funções, relações de proximidade e efeitos sinérgicos 

que possam ancorar externalidades positivas.   
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� Estimular o desenvolvimento de agendas intermunicipais ou regionais, de 

geometrias multivariadas, construindo escalas mais apropriadas para a 

operacionalização dos objetivos. Para além do que já foi aludido no ponto 

anterior, o PNPOT identifica claramente que no âmbito deste propósito 

operacional é importante “Assumir que nos territórios de baixa densidade as 

áreas rurais devem assumir-se como motores de crescimento, já que detêm o 

capital natural que alavanca uma parte significativa das economias locais e 

regionais.  

Assim, é necessário identificar o papel e o tipo de parcerias a desenvolver e 

facilitar os respetivos mecanismos de governança de base territorial, articulando 

as políticas urbanas e regionais com as políticas de desenvolvimento rural”. 

 

� Desenvolver “marcas territoriais”, assentes no comércio, nos produtos locais e 

nos valores culturais e patrimoniais, que promovam as especificidades 

urbanas/regionais e sejam fatores de diferenciação, integrando os espaços 

rurais com o tecido urbano de proximidade. Como meio de garantir o 

cumprimento deste propósito operacional os IGT com incidência no território 

concelhio, com particular destaque para o PDM, têm que verter nos respetivos 

conteúdos, salvaguardando naturalmente as diferenças de âmbito e de escala, 

elementos propositivos coerentes que reflitam os objetivos propostos.  

Por seu lado, o PDM de Beja assegura as bases indispensáveis, nos termos das 

figuras adotadas e no enquadramento normativo, para o cumprimento dos 

desígnios determinados por este propósito operacional.  

Desde logo, com a distinção clara de funções entre as diversas categorias de 

espaço rural, impondo um paradigma de restrições que garante a preservação 

de valores e sistemas de exploração de recursos que salvaguarde os limiares 

críticos necessários à viabilidade de processos de desenvolvimento, assentes em 

fatores distintivos de base territorial.  

Também não foi olvidada a compatibilização de usos, deixando campo para a 

articulação e, mesmo, integração de regimes distintos de exploração de 

recursos, com níveis de intensificação de usos diferenciados, por forma a 

reforçar as sinergias territoriais.  

Nesta área de análise há que evidenciar igualmente o enquadramento dado à 

vertente paisagística quer na valorização da imagem urbana, quer na 

qualificação das vistas cénicas do espaço rural, incluindo a harmonização das 

duas componentes da paisagem do território, com destaque para os elementos 
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marcadamente natural e as ocupações essencialmente humanizadas. Se estes 

princípios, em teoria, estão salvaguardados no corpo do Plano, já o mesmo não 

poderá ser integralmente confirmado em termos práticos, dado que falharam 

linhas fundamentais de concertação dos diferentes interesses presentes no 

território do Concelho.  

O PNPOT também deixa um quadro significativo de flexibilidade para promover 

os mais distintos arranjos que se acharem por convenientes, para além dos 

concelhios, designadamente quando considera “que uma agenda rural-urbana 

deve ser desenvolvida à escala nacional e operacionalizada às escalas regional e 

intermunicipal”.   

  

3. PROT Alentejo Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

3.1. Considerações prévia 

Como foi referido na Parte A do presente relatório e cita-se “Em síntese, as questões 

versadas, quer considerando o modo como foram apresentadas, quer avaliando as 

implicações que acabam por assumir ao nível dos processos de transformação em curso, 

remetem também para um plano de abordagem de nível superior que se reporta ao 

questionamento sobre o modelo de desenvolvimento emergente face aos elementos 

estruturantes dos paradigmas de suporte ao(s) modelo(s) definido(s) nos respetivos 

enquadramentos, particularmente no âmbito do PROTA – Plano Regional de 

Ordenamento do Alentejo e do PDM – Plano Diretor Municipal de Beja”.  

O âmbito descritivo deste ponto incide principalmente em explanar os elementos 

estruturantes que caraterizam um modelo de desenvolvimento regional, com particular 

enfâse para o destaque das particularidades globais que têm expressão a nível 

municipal. 

Desde modo, segundo o texto constante no diploma (Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53/2010 de 2 de agosto de 2010) que publica o Plano Regional de 

Ordenamento do Alentejo é importante salientar que “O PROT do Alentejo, enquanto 

plano de ordenamento do território de cariz regional, define uma estratégia regional de 

desenvolvimento territorial e promove uma articulação entre os vários documentos de 

política de índole nacional, quer de estratégia quer de regulamentação, nos vários 
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domínios. Refletindo os princípios, objetivos e orientações consagrados no PNPOT e 

constituindo uma referência estratégica para os PMOT14, o PROT apresenta-se como 

uma peça fundamental para a coerência e eficácia do Sistema de Gestão Territorial, 

assegurando a nível regional a integração das opções estabelecidas a nível nacional e 

considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local”. 

As opções estratégicas estão formalizadas no Quadro Estratégico de Referência, que a 

partir das considerações sobre os novos contextos e as novas dinâmicas territoriais, 

identifica os desafios de ordenamento territorial no Alentejo, com base nas 

determinações essenciais constantes no capítulo II do Plano alusivo à visão e desígnios 

para a Região.  

Mas, é fundamentalmente no capítulo III que está descrita a filosofia do modelo 

territorial proposto, através da definição das Opções Estratégicas de Base Territorial 

(OEBT), referenciadas a quatro eixos estratégicos: Integração Territorial e Abertura ao 

Exterior; Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural; 

Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional; Afirmação do Policentrismo 

e do Desenvolvimento Rural. Ainda neste capítulo, no ponto 2, é identificado e 

caracterizado o Modelo e Sistemas Territoriais, tendo como base cinco sistemas 

fundamentais: Sistema Ambiental e Riscos; Sistema da Base Económica Regional; 

Sistema das Atividades Agroflorestais; Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial; 

Sistema de Acessibilidades e de Conectividade Internacional. 

Por último, no capítulo IV são expostas as normas orientadoras e de natureza 

operacional, distinguidas em função dos cinco domínios estruturantes referidos 

anteriormente. É neste capítulo que estão definidos os enquadramentos fundamentais 

que determinam as regras de ordenamento a aplicar ao território, nomeadamente em 

relação à capacidade e uso do solo e às funcionalidades marcantes dos diferentes 

espaços que compõem o território regional, bem como utilização e criação de 

estruturas, incluindo os referenciais de condicionantes e restrições de utilidade pública.  

Para além deste conteúdo, neste capítulo são identificados os desempenhos que devem 

ser assumidos e que enquadram as intervenções e atuações dos agentes institucionais, 

empresariais e sociais, incluindo naturalmente o cidadão em geral, enquanto 

participante, direto ou indireto – subordinado à condição individual ou integrado em 

 
14 Planos Municipais de Ordenamento, no âmbito dos quais se insere o Plano Diretor Municipal (nota da responsabilidade dos 

autores do presente relatório) 
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estruturas socio económicas, culturais e políticas -, no âmbito dos processos de 

transformação do território. 

Em termos prévios, em relação às opções estratégicas, a Resolução do Conselho de 

Ministros estabeleceu que a sua definição deveria contemplar oito, das quais três 

reportam-se às temáticas em análise, facto que comprova a importância destas 

questões, não só a nível local, mas também regional e nacional, nomeadamente: (…) d) 

O papel estratégico da agricultura e do desenvolvimento rural e a qualificação dos 

processos de transformação que lhes andam associados, designadamente os 

impulsionados pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) e pelos 

restantes aproveitamentos hidroagrícolas; (…) g) A valorização do montado, bem como 

das manchas de pinheiro, quer do ponto de vista económico e social quer na perspetiva 

ambiental; h) O desenvolvimento de uma estratégia de resposta integrada a situações 

de seca que considere as diversas capacidades de armazenamento estratégico de água 

na região. Sobre os novos contextos e novas dinâmicas territoriais há um apontamento 

que é importante, por se revelar numa tendência ainda válida na atualidade e 

provavelmente na próxima década, merecendo ser citado: “(…) um aumento 

significativo dos preços das matérias primas e com a resultante crise alimentar mundial, 

vêm alterar significativamente o quadro produtivo regional e criar condições para uma 

evolução da agricultura alentejana como atividade económica de referência”. 

 

3.2. Opções Estratégicas de Base Territorial (OEBT) 

Estas estão estruturadas a partir de quatro eixos estratégicos. Para efeitos do presente 

trabalho serão abordados apenas dois referentes à Conservação e Valorização do 

Ambiente e do Património Natural e à Diversificação e Qualificação da Base Económica 

Regional. 

3.2.1. Conservação e Valorização do Ambiente e do Património Natural – Eixo Estratégico 

II 

Entre as seis OEBT integrantes deste eixo destacam-se quatro por se relacionarem com 

as temáticas abordadas, apresentando-se seguidamente as citações consideradas mais 

importantes referenciadas aos aspetos em análise respeitantes aos respetivos âmbitos. 
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OEBT II.1 — Cumprir as metas ambientais, garantindo a manutenção e valorização da 

biodiversidade através de uma integração sólida entre a gestão dos sistemas naturais, 

em especial nas áreas classificadas para a conservação da natureza, e as oportunidades 

que se oferecem às atividades produtivas. 

A propósito da estrutura ecológica com definições de ordenamento concretizadas ao 

nível do território, assinala-se o carácter integrado e sistémico previsto no 

enquadramento estratégico do PROTA, correspondente a um sistema coerente de 

preservação ao referir que: “(…) é crucial assegurar a estrutura e a dinâmica dos 

ecossistemas a fim de beneficiar dos serviços que estes providenciam, nomeadamente, 

na alimentação (agricultura), no controlo da erosão, na manutenção do ciclo hidrológico 

e nos serviços culturais (turismo)” 

OEBT II.2 — Promover o desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos recursos 

naturais (Objetivo Estratégicos de Base Territorial) 

A conciliação de valores presentes no território, por via da compatibilização de usos e 

ocupações, para que sejam asseguradas as complementaridades funcionais, deverá ser 

devidamente equacionada no âmbito do ordenamento, porque este pressuposto é 

reconhecido como fundamental pelo plano como está bem evidenciado nas descrições 

que seguidamente se evocam. 

“A agricultura desempenha um papel importante na conservação dos solos e da 

biodiversidade. (…) Todavia, certas formas de agricultura mais intensivas têm tido um 

impacto negativo sobre a conservação do solo, da água e de espécies da flora e da fauna 

selvagens. A agricultura e as florestas desempenham, ainda na ótica dos impactes 

ambientais, um papel chave no ciclo do carbono e no controlo das emissões de gases 

com efeito de estufa (GEE). A este papel acresce ainda o contributo fundamental destas 

atividades para a conservação e valorização paisagística dos espaços abertos e de outras 

amenidades rurais. O reconhecimento desta complexa e estreita interligação agricultura 

- ambiente conduziu ao desenvolvimento de políticas públicas a nível comunitário, 

baseadas em três grandes tipos de instrumentos: condicionalidade da atribuição das 

ajudas aos agricultores ao cumprimento de normas ambientais obrigatórias (eco-

condicionalidade); contratualização de apoios plurianuais às explorações agrícolas como 

contrapartida de compromissos ambientais que excedam o cumprimento dessas 

normas e das boas práticas agrícolas (medidas agro-ambientais); e apoios a 

investimentos na agricultura ou silvicultura com objetivos de requalificação ou 

valorização ambiental”. 
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OEBT II.3 — Prevenir os fatores e as situações de riscos naturais e tecnológicos e 

desenvolver dispositivos e medidas de minimização dos respetivos impactes e controlar 

e mitigar os processos associados à desertificação. 

Há fenómenos reveladores de tendências que se acentuam à escala global, mas que têm 

a sua tradução prática a nível local, merecendo por isso que sejam objeto de tomadas 

de decisão quanto às alternativas que se colocam em relação à intensificação dos 

processos agrícolas.  

Para o efeito, o PROTA, não só reconhece a importância de intervir de modo preventivo, 

como também estabelece um quadro de referência a ter em consideração ao nível do 

ordenamento físico e funcional do território, tal como está comprovado pelas 

formulações que se destacam nos extratos que seguidamente se apresentam. 

“(…) integração da problemática da desertificação nas políticas de desenvolvimento. De 

entre estes, revelam -se de especial acuidade os relativos ao solo (erosão, salinização, 

etc.) e à água (seca, qualidade da água) cujos potenciais efeitos deverão ser 

adequadamente avaliados no que respeita ao risco de salinização face à progressiva 

implementação de sistemas de regadio (agricultura e turismo) em áreas de extensão 

significativa. Embora, no contexto geral, a qualidade do ar, na maior parte da região 

Alentejo, não atinja níveis alarmantes, salvo certas situações pontuais (áreas de 

concentração industrial), será conveniente a adoção de determinadas medidas de 

prevenção. Assim, deverão ser desenvolvidas as ações necessárias à implementação das 

políticas de gestão da qualidade do ar dirigidas a um melhor conhecimento e a uma 

melhor gestão da qualidade do ar ambiente, à criação de zonas de proteção em áreas 

com forte incidência de indústrias (…)” 

OEBT II.4 — Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a proteção da 

rede hidrográfica e dos aquíferos e uma política de uso eficiente da água. 

O ciclo da água, a par da utilização do solo, constitui um referencial de desenvolvimento 

importante, mas também um recurso muito sensível face à multiplicidade de utilizações 

e aos distintos contextos de intensificação de usos a que está sujeito, sendo por essas 

razões um fator crítico sobre o qual devem incidir intervenções de ordenamento que 

propiciem obter um quadro de gestão integrada para assegurar a sustentabilidade dos 

recursos, como está evidenciado nas determinações destacadas nas referências que 

seguidamente se expõem.  
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“ Sendo a água um fator essencial para o desenvolvimento socioeconómico do Alentejo, 

considera -se um recurso estratégico e estruturante, tendo necessariamente que se 

garantir uma elevada eficiência do seu uso, o que deve corresponder a uma opção 

estratégica de gestão integrada de recursos hídricos traduzida na progressiva 

capacidade de avaliação e compatibilização dos diversos usos face às disponibilidades e 

consumos previsíveis. 

Um dos principais desafios para a região deverá passar pela adoção de uma gestão 

integrada das origens de água, promovendo a complementaridade da utilização de 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos em função das disponibilidades e da maior 

adequação técnica, ambiental e económica.  

Tendo em conta esta complementaridade hidrológica entre as águas superficiais e 

subterrâneas, deve a sua gestão integrada contemplar a utilização das águas 

subterrâneas, otimizando no espaço e no tempo as potencialidades hídricas de cada 

sistema aquífero, de acordo com a procura prevista, o que permitirá o seu 

funcionamento regular e imediata utilização em caso de necessidade. 

Não obstante a importância do EFMA como reserva estratégica de água, será 

fundamental a concretização de um modelo de desenvolvimento que potencie as suas 

diversas valências (componente agrícola, energias renováveis, agroindústrias e turismo) 

numa ótica de desenvolvimento sustentável, enquadrada na política de 

desenvolvimento assumida para a Região e sem comprometer os traços essenciais da 

identidade regional. 

A região Alentejo apresenta alguns troços da sua rede hidrográfica com problemas de 

deficiente conservação e manutenção por parte dos agentes a quem essa competência 

está legalmente atribuída. A conservação, valorização e gestão ambiental dos rios, 

ribeiras e linhas de água que constituem a rede hidrográfica, bem como das zonas 

ribeirinhas que lhe estão associadas, constitui um importante desafio a ter em conta na 

gestão integrada dos recursos hídricos, na ótica de um desenvolvimento sustentável”. 

A qualidade e a preservação dos aquíferos, a par das águas superficiais, é uma questão 

que mereceu por parte do PROTA um destaque importante, que tem um significado 

muito particular para o Concelho, por nele se localizar um dos principais aquíferos do 

país, o dos gabros de Beja, estando devidamente previsto um referencial de enquadramento 

específico ao nível daquele IGT, cujo conteúdo se destaca nas formulações seguintes.  
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“Assume particular importância a proteção dos aquíferos enquanto reservas 

estratégicas a mobilizar em situações de escassez no abastecimento público, bem como 

suporte de outras atividades económicas, consideradas prioritárias, tais como a 

agricultura.  

Apesar de mais bem protegidas que as águas superficiais, as águas subterrâneas, quando 

alcançadas por poluentes, recuperam a sua qualidade mais dificilmente e de forma mais 

dispendiosa. Por conseguinte, a proteção das origens de água, com a definição de 

perímetros de proteção em seu redor, surge não só com a necessidade de evitar 

elevados custos e demoras associados à recuperação das águas subterrâneas, mas 

também com a necessidade de proteger e garantir a qualidade das águas subterrâneas 

a longo prazo. Torna-se também indispensável a implementação dos Planos de Ação das 

Zonas Vulneráveis à poluição difusa (aplicação da Diretiva Nitratos), nomeadamente nas 

zonas já declaradas, gabros de Beja e Elvas/Vila Boim.  

Relativamente à qualidade das águas superficiais, será fundamental a manutenção de 

um cadastro de fontes poluidoras (pontuais e difusas) devidamente atualizado com vista 

a um controlo das rejeições, bem como a prossecução da requalificação das redes e 

sistemas de tratamento de efluentes. Por outro lado, importa assegurar a 

implementação dos Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas, 

instrumentos fundamentais à salvaguarda da qualidade dos recursos hídricos e a uma 

utilização sustentável do território. (…) otimizar a utilização desse recurso (eficiência de 

utilização), sem pôr em causa os objetivos pretendidos (eficácia de utilização) ao nível 

das necessidades vitais, da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconómico. 

Pretende -se, assim, utilizar menos água para conseguir os mesmos objetivos.” 

 

3.2.2 Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional – Eixo Estratégico III 

Entre as cinco OEBT integrantes deste eixo destacam-se quatro por se relacionarem com 

as temáticas abordadas, apresentando-se seguidamente as citações consideradas mais 

importantes referenciadas aos aspetos em análise respeitantes aos respetivos âmbitos. 

 

OEBT III.1 — Reforçar e desenvolver de forma sustentada e mais competitiva os sectores 

tradicionais estratégicos ampliando e qualificando as respetivas cadeias de valor, e 
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consolidar o desenvolvimento das atividades estratégicas emergentes diversificando e 

qualificando a base económica e afirmando novos sectores de especialização regional. 

 

Esta opção estratégica de base territorial subdivide-se em duas áreas distintas, 

respetivamente associadas à temática dos setores tradicionais e referente à produção 

agroflorestal e agroindustrial com base nas fileiras estratégicas regionais.  

 

Esta distinção corresponde a uma realidade biofísica e empresarial presente no 

território, que deve ser equacionada em termos de ordenamento e desenvolvimento do 

espaço rural, porque os modelos de exploração de recursos são diferenciados com 

incidências claras ao nível da organização e funcionalidades do território, em muitos 

casos com reflexos inclusivamente em termos paisagísticos. 

  

OEBT III.1.1 — Setores tradicionais  

 

Os setores tradicionais têm uma importância que transcende a sua valia económica, na 

medida em que gera impactes de contexto que se traduzem em potencialidades e em 

sinergias extensivas a outros domínios, nomeadamente ao nível do turismo, com os 

contributos que induz no âmbito da imagem que é transmitida sobre a região, enquanto 

território ambientalmente preservado e com um perfil culturalmente forte e distintivo, 

para além da afirmação de marcas identitárias diversas do espaço rural. 

 

Neste sentido, o PROTA destaca aspetos relevantes de caracterização que contribuem 

para uma definição estratégica precisa sobre estas matérias, cujos traços mais 

marcantes se apresentam de seguida. 

 

“A agricultura, a pecuária e a floresta têm um papel relevante nas cadeias de valor da 

região, porque apresentam caraterísticas singulares e caraterizam-se pela obtenção de 

matérias-primas de qualidade, contribuindo decisivamente para a existência de uma 

agroindústria com grande tradição na transformação de produtos agrícolas e pecuários 

e na obtenção de produtos com elevada qualidade, boa imagem de marca e grandes 

potencialidades de afirmação em vários segmentos do mercado nacional e 

internacional, nomeadamente, carnes, queijos, enchidos, pão, doces, mel, vinho, uva de 

mesa e azeites.  

 

OEBT III.2 — Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e agroindustrial com base 

nas fileiras estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos 
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disponíveis, promovendo a diversificação e valorização das produções e tornando 

operativa a multifuncionalidade dos sistemas agrossilvopastoris e do património 

agrícola e rural.  

 

Alusões à importância das atividades como fator de formatação da paisagem: 

“As atividades primárias agroflorestais (agricultura e silvicultura) moldam o 

aproveitamento, conservação e transformação do solo, da vegetação e da paisagem 

rural, ocupando mais de 95 % do território do Alentejo e constituindo, assim, o principal 

esteio da sua identidade e sustentabilidade ambiental”.  

 

As relações funcionais entre atividades como contributos para a promoção do 

desenvolvimento no espaço rural, com ênfase para a importância da valorização dos 

produtos através da incorporação de valor em referenciais de integração económica e 

de atividades, destacando-se os seguintes extratos expositivos. 

“(…) as fileiras regionais agroflorestais e agroindustriais, que integram a produção da 

agricultura e florestal com outras atividades produtivas situadas a montante e a jusante, 

constituem também importantes pilares da base económica do Alentejo, detendo uma 

relevante função no seu desenvolvimento económico, como fonte quer de rendimento 

quer de emprego. Os recentes desenvolvimentos associados à subida do preço das 

matérias-primas e à escassez de alimentos a nível mundial vêm reforçar a necessidade 

de melhorar a orientação da agricultura para o mercado, por forma a fomentar a 

agricultura sustentável e garantir um abastecimento alimentar adequado”.  

Face ao exposto, é importante deixar um apontamento sobre a valia e o reconhecimento 

estratégico atribuído pelo PROTA ao projeto estruturante que incorpora os processos 

de intensificação agrícola, em que se destaca o: “(…) EFMA, dos novos 

empreendimentos públicos que se encontram projetados e de investimentos privados 

nesta área, associada à existência de aproveitamentos hidroagrícolas na região, 

constitui um fator importante para o desenvolvimento da base económica regional, pois 

vem minorar um importante estrangulamento ao desenvolvimento do modelo agrícola 

regional e possibilita uma maior flexibilidade para dar resposta ao mercado, através da 

diversificação dos sistemas culturais e do aumento das produtividades agrícolas.  

 

O reforço da competitividade dos sectores agrícola e florestal em articulação com a 

identificação das fileiras estratégicas agroalimentares e florestais deverá constituir uma 

das prioridades estratégicas do sector. Na Região, identificam-se como fileiras 

estratégicas no âmbito dos sistemas agrícolas: o olival e o azeite, a vinha e o vinho, as 
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frutícolas, as hortícolas, os produtos de qualidade da pecuária extensiva e outros 

produtos de qualidade diferenciada (incluindo a agricultura biológica); e no âmbito dos 

sistemas florestais: o sistema de montado e a cortiça, o pinhão e a caça. Nos cenários 

mais favoráveis, admite-se que a agricultura cresça na Região mais do que a média 

nacional. (…) A afirmação das fileiras estratégicas que assentam em culturas bem-

adaptadas às condições edafoclimáticas regionais, garantindo desta forma a utilização 

racional dos recursos disponíveis, permitirá a criação de dinâmicas específicas que terão 

efeitos em termos de ocupação cultural, sendo previsível o aumento e consolidação das 

áreas ocupadas com culturas associadas às fileiras identificadas, bem como a melhoria 

das produções pecuárias em regime extensivo.  

 

A estas dinâmicas contrapõe-se a variação da superfície ocupada por culturas 

cerealíferas de sequeiro em resposta às oscilações do mercado e à alteração de políticas 

(…) O aumento das áreas irrigáveis em articulação com a reorientação produtiva 

induzida pelas diversas políticas com incidência direta no sector agrícola pode potenciar 

o desenvolvimento das culturas tradicionalmente praticadas no regadio, como por ex: o 

milho, os cereais e o girassol, ou a introdução de novas culturas”. 

 

A partir das formulações anteriores é importante perceber com base nas intervenções 

produzidas nas sessões e na perceção da realidade atual, se efetivamente os propósitos 

formulados foram efetivamente alcançados. É evidente que para uma resposta mais 

precisa, seriam necessários mais aprofundamentos, mas de todas as formas e com uma 

margem de erro aceitável é possível referir que alguns dos objetivos associados a esta 

opção estratégica ficaram aquém das perspetivas iniciais, realçando-se os seguintes 

pressupostos:  

• Maior flexibilidade para dar resposta ao mercado, através da diversificação dos 

sistemas produtivos – o que se tem constatado é que o modelo de intensificação 

predominante no Concelho é essencialmente monocultural, apesar das 

alterações governamentais sobre os apoios e incentivos dados por exemplo ao 

olival, pois na prática traduz-se numa correção à linha perfilada nos últimos anos 

de ocupação do regadio do EFMA; 

• Sobre a identificação como fileiras estratégicas no âmbito dos sistemas agrícolas: 

o olival e o azeite, a vinha e o vinho, as frutícolas, as hortícolas, os produtos de 

qualidade da pecuária extensiva e outros produtos de qualidade diferenciada 

(incluindo a agricultura biológica) – afigura-se oportuno referir, na sequência do 

que foi afirmado na alínea anterior, que, excetuando a fileira do olival e azeite, 
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e com menos expressão a vinha e o vinho, as restantes fileiras, em termos de 

implantação no território concelhio, ficaram aquém das pretensões 

perspetivadas inicialmente; 

• Melhoria das produções pecuárias em regime extensivo – registou-se neste 

domínio algum impulso, no entanto com resultados que contrastam com as 

potencialidades do território e com as opções definidas estrategicamente no 

PROTA, inclusivamente porque centenas de hectares classificados como espaço 

agrossilvopastoril foram afetos à cultura regada do olival; 

• Em relação às culturas cerealíferas de sequeiro, há um aspeto que não está 

diretamente associado com a situação no Concelho, mas sim com a importância 

estratégica que estas culturas podem assumir na perspetiva de se assegurar um 

nível mínimo de soberania alimentar, constituindo, em termos de 

substituibilidade, adotando regimes de regadio, uma área que poderia ser 

equacionada para fomentar o incremento destas culturas no Concelho., de 

acordo com formulações estratégicas constantes em IGT. 

A diversificação da estrutura produtiva do espaço rural constitui um objetivo 

fundamental de desenvolvimento reconhecido pelo PROTA, que tem impactes fortes ao 

nível do ordenamento físico e funcional do Concelho, quer do ponto de vista económico, 

com a incorporação de valor acrescentado e a flexibilização impactante ao nível da 

diminuição dos riscos de mercado, quer na perspetiva biofísica e ambiental, 

inclusivamente associada à biodiversidade.  

Nos últimos anos foram suprimidas algumas áreas florestais e inclusive algumas 

classificadas como agrossilvopastoris, o que diminuiu a importância estrutural de base 

para, tanto globalmente como ao nível do Concelho, desenvolver iniciativas de 

diversificação. Esta realidade, contrasta com perspetivas firmadas no PROTA, 

considerando os conteúdos estratégicos que seguidamente se apresentam. 

“A agricultura, a pecuária e a floresta são responsáveis pela obtenção de matérias-

primas de qualidade ímpar, contribuindo decisivamente para a existência de um sector 

agroindustrial gerador de produtos de qualidade específica reconhecida a vários níveis, 

registando-se, neste âmbito, um amplo leque de produtos com denominações 

protegidas. Estes produtos assumem-se como uma componente de elevado valor 

estratégico no seio da base económica regional e podem ter um incremento 

considerável como resultado de uma reorientação da base produtiva mais adequada às 

condições ecológicas da região. (…) a transformação de variado número de produtos 

provenientes de explorações agrícolas bem como a produção de carne e a indústria de 
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lacticínios e da panificação colocam a agroindústria numa posição relevante no seio das 

cadeias de valor da Região, a qual poderá vir a ser reforçada, ampliando e diversificando 

o seu grau de transformação de forma sustentada de modo a torná-la mais competitiva.  

A agroindústria continuará assim a integrar várias fileiras que importa considerar e 

reforçar nas opções estratégicas para definição do modelo de ordenamento territorial 

da região. Por sua vez a floresta e os sistemas agrossilvopastoris de sobro e azinho 

explorados em sistema de montado, pelas funções que exercem tanto ao nível da 

ocupação do território como de fator de equilíbrio ambiental, pela sua 

multifuncionalidade e conjunto de atividades económicas associadas, incluindo a 

cinegética, assumem um papel relevante na definição de uma estratégia para o 

desenvolvimento rural”. 

OEBT III.3 — Aumentar a atratividade das áreas rurais, com base na multifuncionalidade 

da agricultura e na melhoria global da qualidade de vida. 

Esta opção estratégica encerra, entre outros, o objetivo de concertar a 

multifuncionalidade com a qualidade de vida, revestindo-se a identificação desta 

articulação como o elemento inovador, em termos de postulado de ordem estratégica, 

pois os restantes pressupostos estão presentes em diferentes IGT.  

Naturalmente que, só por si, a multifuncionalidade não é garantia automática de que as 

intervenções se saldem em reforços da qualidade de vida, se não forem objetivadas 

iniciativas que envolvam propósitos operacionais de sustentabilidade. Esta perspetiva é 

importante ao nível das opções de ordenamento, particularmente nas imediações dos 

centros urbanos e em ocupações referenciadas a áreas sensíveis do território.  

Neste sentido, é importante destacar alguns aspetos vertidos nos conteúdos que 

configuram esta opção estratégica de base territorial, como forma de apurar elementos 

essenciais de enquadramento, apresentando-se seguidamente a transcrição de extratos 

importantes. 

“ (…) tem-se vindo a reforçar a consciência de que a resposta coerente aos desafios do 

ordenamento dos espaços rurais, da sustentabilidade ambiental e da viabilidade 

económica da agricultura deve envolver uma abordagem territorial que valorize a 

multifuncionalidade da agricultura e a diversificação das opções de desenvolvimento 

dos espaços rurais. O potencial produtivo das áreas rurais na Região não é homogéneo 

mas, ainda assim, apresenta-se com uma multiplicidade de funções e serviços que vão 

além da função de produção de bens agrícolas transacionáveis, envolvendo, 
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nomeadamente, a produção de outros bens ou serviços que são parte integrante da 

economia local, ou serviços de preservação do ambiente, do património e do espaço 

rural e que podem constituir a base fundamental para o desenvolvimento destes 

espaços. A melhoria da qualidade de vida e a diversificação da economia nas áreas rurais 

passarão pela articulação entre as diversas medidas de política sectorial com as políticas 

de desenvolvimento rural, no sentido de garantir coerência na sua aplicação. Neste 

quadro, são particularmente importantes as iniciativas de desenvolvimento local que 

tenham como objetivo criar e desenvolver sinergias entre atividades agroflorestais e 

outras. Desta forma, o desenvolvimento da atratividade das zonas rurais passará pela 

criação de oportunidades de emprego e de desenvolvimento económico, numa 

estratégia integrada de diversificação das atividades e de aquisição de capacidades por 

parte das populações locais que integra em si um novo conceito de ruralidade, no qual 

a agricultura é uma das componentes importantes mas já não numa posição dominante 

ou determinante como outrora. A estratégia de revitalização económica e social das 

zonas rurais deverá ser concretizada através de objetivos específicos, tais como: 

implementação de serviços de proximidade; dinamização e diversificação da atividade 

económica e do emprego em meio rural; desenvolvimento de competências nas zonas 

rurais e promoção do reforço da coesão territorial e social. Estes objetivos são dirigidos 

a uma população alvo diversificada situada nos territórios rurais, e abrangem um 

conjunto alargado de áreas de intervenção e de atividades económicas com 

especificidades particulares ao nível sub-regional. Esta característica enfatiza a 

necessidade da implementação de abordagens de âmbito sub-regional vocacionadas 

para a definição de intervenções correspondentes com as caraterísticas específicas dos 

respetivos territórios”15. 

Esta OEBT tem subjacente um quadro de intervenção exigente na medida em que 

assenta na mobilização e participação dos atores locais em torno de processos 

subordinados a estratégias de intervenção reportadas aos territórios, envolvendo as 

respetivas instituições de coordenação técnica e administrativa, como está descrito nos 

extratos seguintes. 

“A capacidade dos agentes locais para, em parceria, delinearem uma estratégia de 

atuação no seu território, sustentada num diagnóstico fundamentado, e se proporem à 

sua implementação será determinante na satisfação dos objetivos que se querem atingir 

(…) O quadro institucional de apoio aos processos de desenvolvimento rural é um fator 

crítico do sucesso das estratégias empreendidas. A promoção da articulação dos vários 

 
15 Pág. 18/168 do documento publicado do PROTA 
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agentes de desenvolvimento local deve merecer uma atenção continuada, 

nomeadamente, no âmbito da implementação de projetos integrados, de forma a 

fortalecer a cultura e a base institucional de desenvolvimento local no quadro de valores 

de sustentabilidade, inovação e criatividade.” 

 

OEBT III.4 — Consolidar o Alentejo como destino turístico associado a uma oferta 

qualificada e ajustada às características ambientais, naturais e patrimoniais, 

desenvolvendo uma fileira de produtos turísticos de elevada qualidade e identidade na 

Região. 

Entre os 308 concelhos existentes, o de Beja é o nono em área, estando inserido em três 

unidades de paisagem, ou seja, corresponde a um território extenso e diversificado em 

termos de recursos biofísicos e paisagísticos. Assim, o conteúdo desta opção estratégica 

de base territorial aplica-se com fiabilidade, face à existência de oportunidades de 

aproveitamento de recursos diversificados como meios de alavancagem de dinâmicas 

de desenvolvimento no espaço rural.  

 

No entanto, a generalização de ocupações em regimes monoculturais, normalmente 

não potenciam as especificidades locais inerentes à prevalência de contextos de 

diversificação biofísica e paisagística do território, constituindo um fator que 

compromete os possíveis processos de diversificação. Para ilustrar a diversidade 

territorial do Concelho, basta referir que o PROTA identificou as três unidades, 

nomeadamente as Terras Agrícolas, associadas ao EFMA, os Campos do Baixo Alentejo 

relacionados com os espaços agrossilvopastoris, e as áreas agroflorestais do sistema do 

Guadiana, localizado nos espaços “rasgados” do vale de encaixe ao longo do leito do rio, 

que se distribui na direção norte-sul.  

 

Desta realidade biofísica emergem estruturas paisagísticas distintas e recursos 

diferenciados que, em termos de solo e disponibilidade de recursos, condicionaram as 

ocupações humanas ao longo da história, refletindo-se no património construído, mas 

também no natural do Concelho, dado que o território está profundamente 

intervencionado pelo homem.  

 

A prevalência de traços marcantes de monoculturas condiciona a diversificação, tal 

como está formalizada na presente OEBT, como é comprovável nos conteúdos dos 

extratos de texto de caracterização que seguidamente se expõem. 
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“A qualidade e a diversidade dos atrativos patrimoniais permitem que no Alentejo se 

possa desenvolver um turismo orientado para as mais variadas vertentes, com especial 

vocação para as formas menos convencionais e massificadas, nomeadamente, turismo 

de natureza, turismo cultural, enoturismo e gastronomia, turismo cinegético e turismo 

ativo/desportivo. (…) Numa ótica de diversificação da base económica regional, importa 

criar redes sólidas de atividades/recursos turísticos com elevado valor e atenuar a 

sazonalidade, que afeta a generalidade do turismo nacional. Os recursos paisagísticos, 

as excecionais condições ambientais, o riquíssimo e diversificado património histórico-

cultural, as atividades desportivas e artísticas e o artesanato poderão assumir-se como 

componentes fundamentais dessa estrutura de base. (…) A qualificação das 

Infraestruturas de suporte e a promoção da articulação das entidades, associadas a uma 

oferta seletiva e de qualidade, capaz de conjugar a valorização da oferta com o 

desenvolvimento sustentável do território, são também fatores indispensáveis para 

consolidar a atratividade turística do Alentejo. Através do desenvolvimento de ofertas 

estruturadas e diversificadas, proporcionando experiências únicas no que diz respeito 

aos seus recursos naturais, patrimoniais e culturais e interagindo de uma forma muito 

próxima com as populações e vivências locais, considera-se que a Região pode 

desenvolver uma identidade turística própria.” 

3.3  Modelo e Sistemas Territoriais 

As OEBT contribuem, a par de outros elementos de caracterização do território, para a 

configuração do modelo e sistemas territoriais considerados no PROTA, que são 

detalhados com o pormenor associado à escala regional, portanto as questões são 

equacionadas de modo abrangente, com especificações de detalhe circunscritas às sub-

regiões fundamentais que estruturam o Alentejo. 

3.3.1 Modelo Territorial Regional 

A paisagem e as estruturas criadas pela sociedade constituem os elementos 

estruturantes essenciais do ordenamento como é reconhecido nos IGT, neste caso no 

PROTA, distinguindo-se, como comprovação das afirmações anteriores, as referências 

apresentadas no âmbito da definição prévia dos pressupostos de fundamentação do 

modelo territorial identificado que seguidamente se evocam. 
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“O relacionamento cénico entre o património edificado e os espaços envolventes, 

ambos com vincada identidade, contribui para a marcada singularidade e harmonia 

paisagística deste território, quer no contexto ibérico, quer no contexto europeu. Face 

a este contexto, o Modelo Territorial estabelecido pelo PROT oferece uma configuração 

espacial prospetiva do Alentejo, integrando como componentes territoriais 

estruturantes, o sistema urbano, a estrutura regional de proteção e valorização 

ambiental, as atividades económicas e as Infraestruturas e as principais redes de 

conectividade regional. (…) O novo mapa do Alentejo está marcado por uma forte 

integração territorial entre as estruturas ambientais e agroflorestais e as estruturas 

urbano económicas”. 

Assim, é indeclinável a importância de Alqueva e do EFMA na definição do Modelo 

Territorial da Região Alentejo, como está comprovado na seguinte formulação: “O 

Modelo Territorial acolhe a importância que a emergente organização territorial da base 

económica regional atribuirá a outras áreas do território regional — o Litoral e o 

Alqueva. (…) Também a envolvente do Alqueva constitui um espaço destacado no 

Modelo Territorial da base económica regional, induzido pelo efeito da expansão da 

nova Infraestrutura hidroagrícola de suporte à modernização da agricultura da sub-

região e pela sua atratividade sobre as atividades turísticas”.  

Sobre o papel da agricultura no contexto do desenvolvimento, com reflexos 

estruturantes ao nível do Modelo territorial, o PROTA é objetivamente muito claro sobre 

esta matéria, quando refere: “(…) Embora as atividades agrícolas e florestais registem 

uma tendência regressiva na estrutura económica regional, o padrão produtivo da 

economia alentejana conserva, ainda hoje, a sua singularidade no quadro da economia 

nacional, através da sua elevada especialização na produção agro-florestal e, também, 

na produção extrativa, mantendo, assim, uma profunda ligação à terra e aos recursos 

naturais. O Modelo Territorial do PROT traduz de forma expressiva a importância 

territorial desta componente da economia regional, destacando, por um lado, o papel 

estruturante das fileiras agroflorestais, nomeadamente no que se refere à exploração e 

valorização do sistema de exploração de povoamentos de azinheira e sobreiro em 

montado e da indústria da cortiça, e, por outro lado, o potencial de modernização do 

modelo agrícola associado à expansão das áreas de regadio e à valorização das áreas de 

produção do olival e da vinha.” 

A componente ambiental, também identificada como a “componente verde” do 

planeamento, constitui o outro grande suporte do modelo territorial, comprovado pelos 

conteúdos apresentados no texto de fundamentação deste âmbito do PROTA, 
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destacando-se: “Ao estabelecer a ERPVA16, o Modelo Territorial reforça a importância 

da valorização dos recursos naturais como suporte do desenvolvimento viável e coeso e 

como garantia da preservação da paisagem e da identidade regional. A ERPVA constitui 

uma estrutura territorial sistémica de estabilidade ecológica que promove a 

manutenção e a viabilização da sustentabilidade, fundamentais na conservação da 

natureza, da biodiversidade e da paisagem, ao contrariar e prevenir os efeitos da 

fragmentação e artificialização dos sistemas naturais e seminaturais. Esta estrutura é 

constituída pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza, onde se incluem as 

áreas protegidas de âmbito nacional e as áreas classificadas (Rede Natura 2000), e pelas 

áreas de conectividade ecológica/corredores ecológicos, que incluem áreas 

selecionadas com base em critérios espaciais e funcionais aplicados a parâmetros 

biológicos, hidrológicos, de solo e de paisagem”. 

Uma das linhas de conflitualidade no uso e ocupação do solo reporta-se às questões de 

ordenamento relacionadas com esta componente, estando bem clara qual a 

importância estratégica que este domínio de intervenção assume na atualidade.  

Importa ainda referir que qualquer aligeiramento de enquadramento neste domínio, 

pelo menos em função do que se conhece, contraria a tendência marcante reportada 

nos instrumentos de gestão territorial, aos mais diversos níveis, desde o local e 

concelhio, até aos âmbitos europeu, para além das escalas regionais, nacionais e ibérica, 

referenciados ao projeto, aos planos, aos programas e às políticas territoriais e setoriais.  

Neste sentido, o PROTA não é exceção à regra ao contemplar as seguintes formulações: 

“O Modelo Territorial do PROT reforça os elevados padrões de qualidade ambiental e 

paisagística (…) através de um planeamento integrado que garanta a manutenção dos 

processos naturais que lhe são inerentes. Assim, de forma a continuar a evidenciar-se a 

singularidade natural e paisagística deste território, aposta-se numa atratividade 

qualificada, assente numa ocupação do solo contida que promova os valores naturais e 

culturais”. 

A identidade e o património cultural também constituem um pressuposto relevante no 

modelo territorial, constituindo um fator determinante de desenvolvimento e de 

ordenamento patente nos seguintes conteúdos que se evocam: “O património cultural 

do Alentejo apresenta uma grande riqueza e variedade, que o torna um fator fulcral no 

 
16  Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental. 
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Modelo Territorial (…) A arquitetura e o urbanismo consubstanciam uma importante e 

distinta identidade e imagem urbana que constitui um recurso diferenciador”. 

Neste sentido, assume particular importância, enquanto valor patrimonial do território 

concelhio, a relação de conjunto entre a paisagem urbana e rural, dada a expressão do 

edificado em termos de extensão e abrangência da construção, uma vez que os centros 

urbanos se caraterizam por serem de baixa e média dimensão.  

Esta foi uma das razões, a par da defesa da saúde pública, que determinou a existência 

da figura de ordenamento no PDM de Beja da Faixa de Proteção Sanitária e Paisagística. 

Ainda sobre esta questão é importante referir as caraterísticas do território concelhio, 

relacionadas com o tipo de paisagem, que é constituída por horizontes largos, intensos 

e abrangentes, formatados por uma orografia com predominância de planícies, 

significando que a paisagem, em regra, não absorve facilmente as dissonâncias 

decorrentes de determinações expressivas de cenários parciais encaixados, porque, 

pura e simplesmente, não os oculta ou os dissimula facilmente.   

Decorre daí a importância de conjugar a perspetiva singular dos elementos e conjuntos 

edificados, com o efeito percetivo no âmbito do substrato paisagístico de fundo onde se 

insere. Esta abordagem remete igualmente para âmbitos mais latos que se integram em 

orientações claras de ordenamento, articuladas com a integração das perspetivas de 

preservação de equilíbrios biofísicos com os valores paisagísticos, normalmente, 

determinados por unidades territoriais, incluindo as estruturas de conectividade 

ambiental, às quais lhes é reconhecido um papel de forte relevância funcional. 

3.4. Sistema Ambiental e Riscos 

Este sistema é abordado a partir de dois subsistemas, respetivamente o ambiental e os 

riscos naturais e tecnológicos que será desenvolvido na ótica das temáticas em análise 

no presente relatório. 

3.4.1 Subsistema Ambiental 

O subsistema ambiental está abordado no PROTA segundo seis domínios distintos, para 

efeitos de análise detalham-se apenas quatro, nomeadamente: 

• Recursos Hídricos; 
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• Qualidade do Ar; 

• Unidades de paisagem; 

• Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA). 

A — Recursos Hídricos 

Aos recursos hídricos são reconhecidos importantes atributos de ordenamento, 

destacando-se as valias económica, social e ambiental, na perspetiva biofísica e de 

suporte da biodiversidade, e mais recentemente um papel importante no que se refere 

à minimização dos efeitos locais provocados pelas alterações climáticas, através da 

atenuação das temperaturas extremas e da contenção dos impactes da desertificação. 

Por outro lado, também são referidos aspetos relacionados com a tipologia dos recursos 

e as respetivas vulnerabilidades, nomeadamente relativas à qualidade das águas de 

superfície e subterrâneas.  

 

É neste sentido que o PROTA reserva uma referência substancial ao significado que este 

recurso assume, através da caracterização da sua influência ao nível do território do 

Alentejo, destacando-se seguidamente extratos dos textos mencionados sobre esta 

matéria. 

 

“O aquecimento do sistema climático, evidenciado pelas observações do aumento da 

temperatura global média do ar e dos oceanos, afeta o ciclo natural da água através da 

intensidade e frequência de secas e cheias, da disponibilidade e necessidade de água de 

que o maior consumidor é a agricultura. Esta componente ganha uma importância 

acrescida atendendo aos impactos que as alterações climáticas poderão ter nas 

próximas décadas na Região (…) Relativamente aos sistemas subterrâneos, destacam -

se, com importância regional e local, os sistemas aquíferos (…) Gabros de Beja, entre 

outros (…). Devido às grandes variações das disponibilidades hídricas (…) tornou-se 

necessário construir Infraestruturas hidráulicas que assegurem a regularização dos 

caudais naturais (barragens e charcas, por exemplo) de forma a garantir os níveis de 

consumo necessários às diferentes utilizações da água (…) A qualidade da água, porém, 

é frequentemente inferior à que é exigível para diversas utilizações (consumo humano, 

abeberamento de gado, recreio, manutenção da vida aquática e até para rega), 

tornando-se fator limitante se não for objeto de um tratamento prévio adequado, 

sempre que este se justifique. No Alentejo, as águas subterrâneas constituem 

importantes origens de água, efetivas ou potenciais, com importância ao nível regional 

e local. A qualidade destas águas é suscetível de ser afetada pelas atividades 

socioeconómicas, designadamente pelos usos e ocupações do solo, em particular pelas 
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áreas urbanas, Infraestruturas, equipamentos e agricultura e a sua contaminação é, na 

generalidade das situações, persistente, pelo que a recuperação da qualidade destas 

águas é, em regra, muito lenta, difícil e dispendiosa. A proteção das águas subterrâneas 

constitui, assim, um objetivo territorial estratégico da maior importância, no quadro de 

um desenvolvimento equilibrado e duradouro. Os perímetros de proteção das 

captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público são 

instrumentos que visam prevenir a degradação da qualidade destes importantes 

recursos hídricos. Os perímetros de proteção são áreas definidas na envolvente destas 

captações, em que se estabelecem restrições de utilidade pública ao uso e 

transformação do solo, em função das características das formações geológicas onde as 

águas subterrâneas exploradas se encontram armazenadas, com vista a salvaguardar a 

proteção da sua qualidade. Assegurar o planeamento territorial e a gestão sustentável 

das origens para os diversos fins, por forma a garantir a perenidade destes sistemas, 

quer em quantidade quer em qualidade, é, porventura, uma tarefa crucial. Daí o modelo 

territorial da ERPVA propor a inclusão, nas áreas de conectividade, da rede hidrográfica, 

designadamente, as linhas de água, principais cabeceiras e algumas importantes áreas 

de máxima infiltração.” 

B — Qualidade do Ar 

Este âmbito foi considerado devido a questões levantadas nas diversas sessões e ainda 

porque há registo de queixas, não só no Concelho de Beja, reportadas a situações de 

suspeitas de degradação do ar (algumas confirmadas, fundamentalmente em áreas de 

influência localizadas nas proximidades de unidades de processamento), outras 

resultantes de cheiros perturbadores do conforto humano17 e ainda inerentes à 

instalação de culturas em espaços contíguos a áreas residenciais.  

Por tudo isto, é importante ter em conta o que o PROTA prevê em termos de 

enquadramento, destacando-se um pequeno extrato do texto alusivo a estas matérias: 

“Não sendo uma questão relevante na globalidade da região, (…)  A manutenção de uma 

boa rede de monitorização da qualidade do ar, associada a um sistema de alerta eficaz, 

é essencial de forma a não comprometer os elevados valores naturais da Região.” 

Do que se sabe, no Concelho de Beja não existe monitorização sistemática e regular de 

parâmetros aferidores da qualidade do ar. 

 
17 Inclusivamente na cidade de Beja e em outros núcleos urbanos do Concelho é constatável a existência de dias, particularmente 

de manhã e à noite, em que o odor a água-ruça é intenso e para muitos residentes perturbador. 
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C — Unidades de paisagem 

As unidades de paisagem não validam qualquer classificação do solo, porque só a 

cartografia temática do PDM de Beja (Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e 

Restrições de Utilidade Pública) o pode fazer, com a aplicação das respetivas figuras 

habilitantes.  

 

No entanto, as unidades de paisagem não deixam de ser importantes referenciais de 

ordenamento, no âmbito da determinação de opções de desenvolvimento para 

diferenciação do território, em função de características e potencialidades específicas. 

As unidades de paisagem com incidência no território concelhio são, segundo o PROTA, 

coincidentes, no essencial, com as unidades territoriais18, definidas no ponto sobre o 

Modelo Territorial Regional com a seguinte indicação, incluindo as respetivas áreas (em 

percentagem): 

• Terras Agrícolas (regadio do Alqueva) – 71,4%; 

• Campos do Baixo Alentejo – 25,9%; 

• Sistema do Guadiana – 2,7%. 

Sobre a importância das unidades de paisagem, o PROTA no âmbito do ordenamento 

contém um conjunto de formulações, que influenciaram o enquadramento definido no 

PDM de Beja, no âmbito do qual se destacam alusões relevantes que se apresentam nos 

extratos expostos seguidamente. 

 

“A paisagem é uma componente central do Sistema Ambiental, quer enquanto suporte 

de identidade social e territorial quer enquanto fator de qualificação ambiental e de 

valorização dos espaços rurais. A paisagem confere uma singularidade e uma forte 

atratividade ao Alentejo. Efetivamente, a ocorrência significativa de valores naturais e 

culturais, associada a um povoamento concentrado, a par de práticas ancestrais de 

formas de utilização do solo determinaram alguma perenidade da paisagem Alentejana. 

Assim, em termos de ordenamento do território, a paisagem deve ser entendida 

enquanto realidade não só natural, mas também cultural e social, assumindo-se no 

Sistema Ambiental enquanto elemento central de qualificação ambiental. A qualidade e 

a valorização da paisagem devem ser entendidas na ótica da multifuncionalidade da 

paisagem, e tendo presente as diferentes funções culturais e as amenidades. (…) Face à 

crescente procura social da paisagem rural como suporte de bens e serviços, o espaço 

 
18 As percentagens referentes às áreas são da responsabilidade dos relatores do plano, apuradas em função dos elementos 

cartográficos constantes no PROTA. 
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de produção a que ela corresponde tem vindo a tornar-se também espaço de consumo. 

Assim, aos sectores agrícola e ambiental, que têm construído e gerido estas paisagens, 

são agora solicitadas outras funções. Esta perspetiva coloca novas questões ao 

ordenamento das paisagens, sobretudo de integração com outros sectores e de possível 

adequação de usos e ocupações do solo, tendo presente as novas procuras da paisagem. 

De forma a gerir a multifuncionalidade da paisagem rural, tanto do lado da conservação 

da natureza como do lado do sector agrícola, o ordenamento do território pode 

contribuir para potenciar as características diferenciadoras de cada paisagem 

particular.” 

 

D — Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) 

A estrutura foi definida numa perspetiva sistémica de base territorial, integrando 

diversas componentes com consistências funcionais específicas, no âmbito das quais se 

destacam as conexões estruturantes, organizadas num tecido reticular contínuo de 

interligação territorial, constituindo um sistema de relações biofísicas coerente aos 

diversos níveis e escalas de espaços.  

 

Esta cadeia, para ser minimamente encorpada e cumprir os objetivos de proteção e 

valorização ambiental, deverá assentar numa ordem que assegure que os elos 

constituintes se mantenham ativos e em perfeito desempenho operacional das 

respetivas funções que encerram. Assim, os corredores e os espaços canal 

desempenham um papel importante ao garantir a integração funcional entre as diversas 

componentes, normalmente formadas por unidades espaciais específicas, quer sejam 

bolsas, áreas ou zonas, consoante as dimensões das configurações funcionais de base.  

 

No âmbito deste sistema fluem em cadeia processos biofísicos que contribuem para 

assegurar as dinâmicas territoriais de proteção e valorização ambiental, com 

desempenhos relevantes também ao nível da promoção da biodiversidade. Esta 

realidade operacional só é possível através de um exercício coerente de planeamento 

funcional e de ordenamento biofísico do território, aos mais diversos níveis e escalas.  

 

Assim, a intensificação da agricultura e a ocupação do solo não podem resultar de 

iniciativas arbitrárias desinseridas de um referencial claro e objetivo, constituindo o 

primeiro passo o reconhecimento da importância destes sistemas e a criação de um 

edifício de enquadramento devidamente adequado e o segundo passo à manutenção 
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de uma disciplina forte para cumprimento e implementação do modelo territorial 

proposto.  

 

Neste sentido, é importante ter presente as formulações do PROTA sobre estes âmbitos 

de intervenção, destacando-se os excertos que seguidamente se apresentam, por 

dispensarem qualquer tipo de comentário. 

 

“O objetivo da ERPVA é o de garantir a manutenção, a funcionalidade e a 

sustentabilidade dos sistemas biofísicos (ciclos da água, do carbono, do azoto), 

assegurando, desta forma, a qualidade e a diversidade das espécies, dos habitats, dos 

ecossistemas e das paisagens. A ERPVA deve contribuir para o estabelecimento de 

conexões funcionais e estruturais entre as áreas consideradas nucleares do ponto de 

vista da conservação dos recursos para, desta forma, contrariar e prevenir os efeitos da 

fragmentação e artificialização dos sistemas ecológicos e garantir a continuidade dos 

serviços providenciados pelos mesmos: aprovisionamento (água, alimento), regulação 

(clima, qualidade do ar), culturais (recreio, educação) e suporte (fotossíntese, formação 

de solo).” 

“Neste sentido, a ERPVA deve garantir a existência de uma rede de conectividade entre 

os ecossistemas, contribuindo para uma maior resiliência dos habitats e das espécies 

face às previsíveis alterações climáticas, e possibilitando as adaptações necessárias aos 

sistemas biológicos para o assegurar das suas funções.”  

“Na região do Alentejo, o seu traçado deve ainda atender ao fato do espaço rural ser 

marcante na identidade e na paisagem regional, pelo que esta estrutura deve assegurar 

também a perenidade de sistemas humanizados que são um bom exemplo de uma 

gestão coerente e compatível com a preservação do património natural e cultural (...) 

os sistemas florestais e silvo-pastoris com representatividade espacial significativa à 

escala regional, que são sistemas ecológicos de elevada riqueza e diversidade biológicas 

(florestas de quercíneas ou povoamentos explorados em sistema de montado), (…)” 

“Nestas áreas poderão ainda ser mantidas ou desenvolvidas atividades agrícolas ou 

florestais que, não constituindo sistemas essenciais de suporte da biodiversidade, 

contribuem para a manutenção do mosaico de paisagens rurais, como sejam, por 

exemplo, as manchas de regadios consolidados ou previstos ou as culturas extensivas 

de cereais de sequeiro ou as culturas permanentes.” 

“A ERPVA deverá assegurar, a sul, uma continuidade com as serras algarvias e, para 

sudeste, com o Vale do Guadiana. A conectividade ao longo de todo o vale do Guadiana 
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deve constituir uma prioridade em termos de manutenção de sistemas ecológicos no 

Alentejo, quer pela marcante presença deste rio no território, que é determinante nas 

vertentes biofísica e social, quer ainda como fator de mitigação do impacte provocado 

pela albufeira de Alqueva. Esta área de conectividade deverá enquadrar áreas de matos 

e de quercíneas (…)”  

“Nas áreas da ERPVA deverá ser dada prioridade à preservação das áreas naturais, 

contributos determinantes para os padrões e processos da paisagem, e à manutenção 

dos sistemas agrícolas ou florestais e, de uma forma geral, dos sistemas mediterrânicos 

tradicionais, ou ao restabelecimento ecológico (linhas de água, quercíneas ou 

povoamentos explorados em sistema de montado, sistemas dunares, zonas húmidas) 

que favoreçam a funcionalidade dos sistemas naturais e seminaturais e que compensem 

e tornem mais permeáveis a existência de obstáculos como os sistemas monoculturais 

extensos, as redes de infraestruturas ou os aglomerados urbanos. Tal como assim se 

define, esta estrutura inclui, as áreas de relevância para a proteção e valorização 

ambiental à escala regional, sem prejuízo do contributo que a incorporação de áreas 

degradadas a recuperar e a valorizar e das orientações que, a outra escala, 

nomeadamente em planos de maior detalhe, como sejam os planos municipais ou os 

sectoriais, irão assegurar a intensificação das funções ecológicas nas áreas de maior 

artificialização (áreas urbanas, regadios de maior extensão e sistemas florestais 

intensivos).” 

3.4.2  Subsistema dos Riscos Naturais e Tecnológicos 

No Concelho de Beja os principais riscos naturais de fundo estão relacionados com a 

tendência de desertificação que pende sobre o território, com a acentuação dos 

fenómenos extremos, calor e abundância de chuvas, com incidências temporais breves, 

mas com níveis de intensidade elevados.  

 

Em termos dos riscos tecnológicos, os mais influentes são as possíveis contaminações 

dos recursos hídricos e do solo, não descurando a poluição pontual a nível atmosférico, 

com incidências localizadas, mas com eventuais efeitos persistentes ao nível da saúde 

pública, devido a exposições regulares e sistemáticas, embora por períodos curtos, cujos 

impactes normalmente são cumulativos e sistémicos.  
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Sobre estas matérias, as formulações constantes no PROTA evidenciam a necessidade 

de incorporar estes âmbitos na gestão do território, destacando-se os seguintes 

conteúdos. 

 

“A região do Alentejo destaca -se, a nível nacional, pela extensão e intensidade do risco 

de desertificação. (…) A erosão, os incêndios florestais, o despovoamento, o 

agravamento dos efeitos das secas e a debilidade económica são expressões evidentes 

dos níveis de desertificação desta região. Este fenómeno ocorre porque os ecossistemas 

do território alentejano são extremamente vulneráveis à sobre-exploração e utilização 

inapropriada do solo e da água. A desflorestação, o sobre pastoreio, a irrigação mal 

conduzida, as más práticas agrícolas, conjugados com condições climáticas adversas, 

têm contribuído para o agravamento dos problemas de erosão, compactação e 

salinização dos solos, assim como para a degradação dos recursos hídricos, perda de 

biodiversidade, despovoamento e debilitação sócioeconómica. Trata-se de um processo 

complexo de degradação ambiental (solo, água, biodiversidade e paisagem) nas áreas 

de clima semiárido, e sub-húmido seco, em resultado de vários fatores. Além das 

atividades humanas pode verificar-se um agravamento por fatores externos não 

controláveis como as variações climáticas. Face a esta situação, os diversos níveis de 

planeamento territorial e sectorial e os diferentes atores com incidência territorial terão 

de incorporar orientações e ações concertadas de combate à desertificação, 

designadamente nos domínios de: conservação do solo e da água; fixação de população 

ativa nos espaços rurais; recuperação de áreas degradadas; forte envolvimento das 

populações na procura e aplicação de soluções. (…) Tendo em conta o elevado grau de 

vulnerabilidade à contaminação de importantes reservas de água subterrânea, do ponto 

vista nacional e regional, de que se destacam os aquíferos (…) dos Gabros de Beja, (…) 

importa acautelar a sua preservação, evitando a infiltração de diversos tipos de 

substâncias poluentes.” 

3.5.  Sistema da Base Económica Regional 

No âmbito deste ponto estabelece-se a interligação entre o desenvolvimento regional e 

as opções de ordenamento funcional, principalmente na ótica da promoção e 

valorização da base económica e das relações interfuncionais entre espaço rural e 

urbano, desempenhando neste “jogo” a manutenção e a atração demográfica um papel 

de relevância, embora esta última questão não esteja integrada neste ponto em termos 



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO 

Parte C – Processos de Transformação: Meios de Enquadramento 
 

de abordagem, sendo referida porque assume uma importância capital na equação do 

desenvolvimento.  

 

Neste sentido, o sistema da base económica regional deverá estar sujeito a uma 

dinâmica de revitalização dos processos económicos, assente fundamentalmente na 

diversificação e qualificação dos sistemas económicos, e numa dinâmica de reforço e 

consolidação da base económica através da intensificação produtiva e da aposta na 

manutenção e atração de quantitativos demográficos, por via da valorização económica 

dos recursos produtivos endógenos e da afirmação de uma nova relação urbano-rural, 

assente no aprofundamento das cadeias económicas e na incorporação de valor 

acrescentado às produções locais, privilegiando as atividades que evidenciem maior 

intensidade na utilização de meios humanos, por forma a fomentar o emprego.  

 

Nestes âmbitos de intervenção, a dinamização e a qualificação empresarial e das suas 

organizações é fundamental para a revitalização e reforço da base económica. Sobre 

este importante ponto, o PROTA também equacionou um conjunto de questões com 

impactes ao nível do desenvolvimento e ordenamento do território, salientando-se em 

particular as seguintes formulações. 

 

“As orientações estratégicas regionais — Alentejo 2015 — estabelecem dois eixos 

estratégicos de intervenção dirigidos diretamente ao desenvolvimento da base 

económica regional. Por um lado, o eixo do Desenvolvimento empresarial, criação de 

riqueza e emprego sublinha a necessidade de densificação, qualificação e diversificação 

da estrutura produtiva regional e a criação de uma maior interação das atividades 

produtivas com as fontes de desenvolvimento tecnológico e de inovação empresarial. 

(…) o Modelo Territorial traduz, os seguintes princípios: Valorização da diversidade 

interna regional, assente na disponibilidade de um amplo leque de fatores potenciais de 

promoção económica da Região, reivindicando, assim, uma perspetiva multissectorial e 

uma abordagem integrada do desenvolvimento regional; Reforço da valorização 

económica dos recursos produtivos endógenos, nomeadamente, no que se refere aos 

produtos de elevada especialização regional — agroalimentares, florestais e recursos 

minerais — e com uma relevância estratégica do ponto de vista do desenvolvimento do 

sector industrial e da base tecnológica regional; Afirmação de uma nova relação urbano-

rural, que se afasta de uma perspetiva de análise dicotómica entre áreas urbanas e 

espaços rurais, colocando como abordagem alternativa a promoção e valorização das 

relações de interdependência, dos novos fatores de desenvolvimento das áreas rurais e 

dos centros urbanos e das cidades médias, em particular como polos de 
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desenvolvimento regional e de suporte às estratégias de desenvolvimento dos espaços 

rurais”. 

3.5.1  Componentes do Sistema da Base Económica Regional 

Entre as componentes do Sistema da Base Económica Regional, para efeitos da presente 

análise destacam-se as seguintes componentes estruturantes: 

• Rede de Aproveitamentos Hidroagrícolas; 

• Eixos e Redes de Especialização Industrial. 

A — Rede de Aproveitamentos Hidroagrícolas 

Com impactes substanciais em termos de revitalização e reforço da base económica, por 

via da qualificação produtiva e da intensificação do investimento e das atividades de 

base territorial, destaca-se os empreendimentos hidroagrícolas, desempenhando o 

EFMA um caráter estruturante de nível regional e nacional.  

Sem este empreendimento não seria possível concretizar o grande impulso 

transformador numa área muito significativa do Concelho de Beja. Assim, o efeito do 

EFMA sobre o ordenamento do Concelho é uma realidade já emergente, sendo 

necessário enumerar aspetos importantes de enquadramento inscritos no PROTA, 

referenciando considerações que seguidamente se expõem. 

 

“A agricultura (em sentido lato) e as atividades agroflorestais continuam a ser a base de 

fileiras produtivas de excelência da região Alentejo e o sector de maior especialização 

regional. No contexto das perspetivas de desenvolvimento agrícola do Alentejo ressalta 

como fator fundamental para a qualificação do sector e para a mudança da estrutura de 

produção sectorial a questão das culturas regadas e, intrinsecamente, a do 

aproveitamento das Infraestruturas de regadio. O regadio é de fato uma área estratégica 

de desenvolvimento futuro do sector. (…) Os perímetros de rega constituem, assim, 

áreas de produção agrícola que interessa preservar e valorizar, pois detêm um elevado 

valor estratégico do ponto de vista do desenvolvimento sectorial e contribuem para a 

ampliação e qualificação da base económica regional e para a criação de novas 

dinâmicas socioeconómicas em espaços rurais.” 

B — Eixos e Redes de Especialização Industrial 

A par da intensificação da agricultura baseada no alargamento da superfície regada, o 

PROTA atribui ao reforço das fileiras da indústria Agroalimentar um significado de 
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natureza estratégica. Assim, afigura-se relevante destacar que: “o Alentejo apresenta 

uma grande tradição na transformação de produtos agro-pecuários e na obtenção de 

produtos com elevada qualidade, boa imagem de marca e grandes potencialidades de 

afirmação em vários segmentos do mercado nacional e internacional, nomeadamente 

as carnes, os queijos, os enchidos e presuntos, o pão, os doces, o vinho e os azeites. De 

entre o vasto leque de produtos citados merecem destaque numa primeira linha de 

afirmação, pela qualidade e pela quantidade produzida, o vinho e os azeites. Este tipo 

de atividades industriais está diretamente ligado à produção agropecuária, 

designadamente, à que se desenvolve no sistema de montado realizada em condições 

determinadas e controladas e que permitem obter produtos finais (queijos, carnes, 

enchidos e presuntos) de elevada qualidade específica, reconhecida pelas instituições 

que lhe garantiram um estatuto de proteção e pelos consumidores que adquirem esses 

produtos a preços que a remuneram”. 

Este traço marcante constitui uma indicação clara de desenvolvimento dada pelo 

PROTA, sendo necessário encontrar a sua tradução prática, em termos de consolidação 

a nível local, em função das especificidades e perfis vocacionais dos territórios 

concelhios. Isto significa que há muito para fazer neste domínio, particularmente ao 

nível do ordenamento funcional dos espaços agrossilvopastoris do Concelho de Beja. 

3.5.2  Sistema das Atividades Agroflorestais 

A — Subsistema das Atividades Agroflorestais 

Não constituindo o Concelho de Beja um território com fortes potencialidades 

agroflorestais, contudo existem espaços com expressão significativa que podem 

contribuir de modo sustentado para reforçar sinergias territoriais e funcionais que 

concorrem para a diversificação da base económica e incremento da 

complementaridade intersectorial no âmbito da exploração de recursos endógenos.  

Assim, é útil apreender o referencial considerado pelo PROTA, distinguindo as 

considerações de enquadramento, em matéria de ordenamento funcional, que 

seguidamente se expõem, inclusivamente apresentando conceitos adequados a essa 

perspetiva de abordagem.  

“No caso concreto do Alentejo, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos da 

PAC e de todos os instrumentos de política sectorial com efeitos na agricultura, pode 

considerar-se a seguinte tipologia de sistemas de especialização agroflorestal, com 
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significativa presença e relevância no território regional:” (…) relativamente à 

articulação com os “Sistemas Agrícolas de Regadio (…), que configuram um modelo 

agrícola com elevado potencial de resposta às oportunidades de mercado, sendo desta 

forma garantidamente sustentável. Neste contexto territorial, a agricultura, além da 

valia económica e social que representa, pode também desenvolver as vertentes de 

prestação de serviços ambientais e rurais, mas a sua viabilidade económica não assenta 

nestes fatores”. 

Em relação a Outros Sistemas Agrícolas é referido que “correspondem aos sistemas de 

agricultura de sequeiro e aos pequenos regadios individuais praticados em solos com 

maior potencial para a produção agrícola com viabilidade económica. Estão incluídos 

nesta tipologia os solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional e as áreas ocupadas 

com culturas anuais e permanentes típicas das zonas mediterrânicas que apresentam 

bons resultados económicos e boas perspetivas de desenvolvimento competitivo agro 

comercial, designadamente as áreas ocupadas com vinha, olival, pomares e outras 

culturas. Decorrendo da evolução que for ditada pelo mercado, poderão vir a associar-

se a estes sistemas áreas de potencial produtivo mediano e que se encontram hoje 

associadas a sistemas agrossilvopastoris extensivos. Sistemas Agrossilvopastoris — 

correspondem a sistemas de agricultura e pecuária praticados em regime extensivo sob 

coberto de baixa densidade de quercíneas ou povoamentos explorados em sistema de 

montado (sobro e azinho) e de olival tradicional, caracterizados pela conjugação das 

seguintes circunstâncias: baixa densidade e envelhecimento populacional; largo 

predomínio de grandes e médias explorações agrícolas com sistemas de produção 

extensiva sob coberto (agrícola, pecuária e florestal) potencialmente competitivos num 

contexto agro-comercial de produção pecuária, com boas condições de 

desenvolvimento de serviços agro-ambientais e rurais que se baseiem na abundância e 

qualidade do ambiente natural e da paisagem. Estão, ainda, incluídos nestes sistemas as 

vastas áreas de fraco potencial agrícola não arborizadas, que eram exploradas em 

sistemas de culturas arvenses e mais recentemente são utilizadas para pastoreio 

extensivo.” 

Este rumo de ordenamento traçado pelo PNPOT reforça a diversificação de atividades, 

a complementaridade intersectorial, a conjugação funcional entre segmentos 

produtivos e a integração de base territorial de diferentes regimes de exploração de 

recursos, contribuindo para a afirmação de externalidades essenciais ao 

desenvolvimento do Concelho e premiando ainda uma especialização inteligente e 

articulada, como contributo de sustentabilidade e meio de reforço da base económica 

do espaço rural. Este modelo territorial não é compaginável com as tendências atuais 
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de incremento das monoculturas, constituindo um paradigma de desenvolvimento cujo 

efeito no ordenamento acaba por se refletir na composição da paisagem e na 

configuração multifuncional do território, pressupostos essenciais presentes nas opções 

estratégicas e nos alicerces operacionais definidos no PROTA. 

Sobre os sistemas Florestais, não foi feita uma abordagem específica porque, face às 

características marcantes do Concelho, afigura-se mais adequado que esta vertente do 

Modelo Territorial seja perspetivada no âmbito das temáticas em referência no ponto 

seguinte. 

B — Subsistema de Desenvolvimento Turístico 

A estrutura do Sistema das Atividades Agroflorestais, incluindo a sua articulação com a 

componente agrícola de natureza mais intensiva, encarada na ótica de fomentar a 

multifuncionalidade no espaço rural, tem o corolário final de projetar as atividades 

turísticas como uma vertente estratégica importante a disseminar no território, em 

integração com outras valências económicas e produtivas que viabilizem processos 

económicos num contexto estrutural de potenciação e aproveitamento racional e 

sustentável dos recursos endógenos.  

 

Neste sentido, é dado o devido destaque às considerações expostas nos extratos do 

texto do plano que seguidamente se apresentam. 

 

“A atividade turística assume atualmente uma posição importante nos modelos e 

estratégias de desenvolvimento territorial. Segundo o Plano de Ação para um Turismo 

Europeu Mais Sustentável (UE), «o turismo pode constituir uma ferramenta, não só para 

auxiliar ou forçar a regeneração e o desenvolvimento económico, como também para 

aumentar a qualidade de vida dos visitantes e das comunidades que os acolhem». (…) 

Para todos os empreendimentos e produtos turísticos, independentemente da sua 

distribuição no território, há que ter sempre em conta, no plano estratégico, que a 

atividade turística deverá procurar o equilíbrio entre o bem-estar dos visitantes, a 

qualidade de vida das populações que os acolhem e o ambiente que os rodeia. Nesta 

lógica de sustentabilidade, em que se procura conjugar a proteção ambiental, a 

qualidade de vida e a viabilidade e o dinamismo económico, o turismo assume -se como 

um importante fator no ordenamento e gestão do território e, num sentido lato, como 

uma peça chave para a diversificação da base económica regional. O Alentejo carateriza-

se pela elevada qualidade que apresenta no domínio do património natural e cultural, 

revelando um significativo nível de preservação dos recursos históricos e culturais e de 
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proteção e valorização ambiental. Neste sentido, e tendo em conta que o touring pode 

ser um dos produtos turísticos «de excelência» e «por excelência» do Alentejo, assume 

particular importância a necessidade de serviços e Infraestruturas de apoio a este tipo 

de turismo. Ao nível patrimonial, a consolidação do Alentejo enquanto destino de 

«touring cultural» deverá passar pela diversificação e qualificação dos produtos 

associados à valorização dos recursos patrimoniais (paisagísticos, culturais, naturais 

entre outros valores materiais e imateriais), salvaguardando as suas características 

únicas e diferenciadoras de outros destinos. (…)”. 

Em relação ao Turismo no Espaço Rural (TER) e ao Turismo de Habitação é referido que  

“assumem grande expressão, não propriamente pela capacidade de alojamento 

(reduzida em número) mas pelo carácter disseminado por todo o território alentejano, 

pela interação que estabelecem com outras atividades económicas do espaço rural e 

pela diminuta transformação do território e da paisagem que a sua implantação 

provoca, em estreita relação com as caraterísticas do espaço rural. O TER e o Turismo 

de Habitação assumem um papel transversal e complementar à simples tipologia de 

alojamento e aos produtos turísticos estratégicos propostos no PENT. Produto da 

estreita associação a atividades ligadas ao meio rural, aos circuitos turístico -culturais, 

ao turismo de natureza, à gastronomia e vinhos, ao artesanato, ao cante, entre outros, 

tem como principal objetivo oferecer aos utentes a oportunidade de reviver as práticas, 

as tradições e os valores culturais e gastronómicos do meio rural, beneficiando de uma 

hospedagem e de um acolhimento personalizados. Numa perspetiva sustentável de 

desenvolvimento de produtos turísticos, o Alentejo permite uma interligação e 

complementaridade entre as atividades turística, agrícola e agro -alimentar, dado que 

na Região estão identificados e certificados por sistemas de proteção e de valorização 

de produtos agro-alimentares um vasto conjunto de produtos de qualidade, distribuídos 

por todo o Alentejo.” 

Das cinco zonas definidas com vista à promoção de produtos e programas de 

desenvolvimento turístico de base territorial, destaca-se a Zona D — Eixo do 

Guadiana/Baixo Alentejo, que abrange o território concelhio. Assim, realçam-se alguns 

apontamentos importantes constantes nas formulações do PROTA. 

 

“Localizam -se nesta Zona significativas áreas integradas em Parques Naturais e ou na 

Rede Natura 2000: ZPE de Moura, Barrancos e Mourão, de Castro Verde (único plano 

zonal do país onde as aves estepárias marcam presença) e Parque Natural do Vale do 

Guadiana. Este conjunto de valores patrimoniais potência a realização de atividades 

turísticas diretamente relacionadas com a natureza e o ambiente (touring, birdwatch, 
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turismo cinegético, turismo ativo, entre outros) (…) O rio Guadiana, associado a um 

espaço muito bem preservado em termos naturais, pode potenciar o desenvolvimento 

de um conjunto de atividades associadas à água e sua navegabilidade, de que são 

exemplos a pesca desportiva, a canoagem e os cruzeiros, entre outras. (…) A existência 

de um importante património histórico, arqueológico e cultural — pré-romano, romano 

e islâmico — e a presença de estruturas museológicas com apoio aos visitantes podem 

contribuir significativamente para a elaboração de pacotes turísticos integrados, onde 

se alia a cultura, a natureza e a tradição”. 

É reconhecida a “singularidade patrimonial existente nesta Zona e da necessidade da 

sua preservação e valorização traduz -se na criação do Centro de Estudos Islâmicos e do 

Mediterrâneo, em Mértola, que conjuga o património com a investigação e a educação. 

A presença de um conjunto significativo de vestígios de várias civilizações, reflexo da 

diversidade cultural ainda hoje presente na vivência das populações (património, 

artesanato, cante, gastronomia, enologia, entre outros), através da sua valorização e 

preservação, permite a realização de um conjunto de atividades de animação turística, 

importante para a continuidade dos saber-fazer bem como da identidade destes 

territórios.” 

No entanto, no que respeita ao Concelho de Beja, não se pode deixar de destacar a 

insuficiente atenção dada à valorização e promoção da Vila Romana de Pisões, pois 

considera-se que poderia ser uma mais-valia importante no âmbito da dinamização do 

turismo, contribuir para a preservação do seu património arqueológico e permitir ainda 

reforçar os valores culturais que integram o acervo identitário da população do 

concelho, para além de poder ser utilizado para aprofundamento do conhecimento 

histórico do local e consequente divulgação entre residentes e visitantes. 

 

3.6.  Normas Orientadoras e de Natureza Operacional 

As normas orientadoras e de natureza operacional estão organizadas em função de 

quatro domínios estruturantes e recapitulando: Sistema Ambiental e Riscos; Sistema da 

Base Económica Regional; Sistema Urbano e de Suporte à Coesão Territorial; Sistema de 

Acessibilidades e de Conectividade Internacional. Entre estes domínios, destacam-se, 

para efeitos de abordagem das temáticas em análise, quatro âmbitos de 

enquadramento distintos referentes aos recursos naturais, à estrutura regional de 
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proteção e valorização ambiental, ao sistema da base económica regional e à temática 

do solo ao nível do ordenamento. 

É neste capítulo que estão definidos os enquadramentos fundamentais que determinam 

as regras de ordenamento a aplicar ao território, salientando-se matérias consideradas 

relevantes relacionadas com a capacidade e uso do solo e as funcionalidades marcantes 

dos diferentes espaços que compõem o território regional, bem como a utilização e 

criação de estruturas, incluindo os referenciais de condicionantes e restrições de 

utilidades pública.  

Para além deste conteúdo, neste capítulo do PROTA também são identificados os 

desempenhos que devem ser assumidos e que enquadram as intervenções e atuações 

dos agentes institucionais, empresariais e sociais, com projeção igualmente ao nível do 

cidadão em geral, enquanto participante nos processos de transformação do território. 

Dada a natureza dos conteúdos envolvidos na análise, a abordagem destes resume-se, 

no essencial, à transcrição dos conteúdos mais relevantes de enquadramento com 

caráter normativo, indicando-se o número da regra habilitante. 

3.6.1.  Recursos naturais 

O PROTA vincula as entidades administrantes com implicações aos mais diversos níveis 

a um quadro normativo, destacando-se o enquadramento aplicável às intervenções dos 

municípios neste domínio. 

 

“7. Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos 

estabelecidos relacionados com a proteção e valorização dos recursos naturais, 

competirá à Administração Central e à Administração Local: 

a) Adotar medidas de salvaguarda do património regional de recursos genéticos 

(espécies selvagens, recursos agrícolas e aquícolas e raças autóctones), 

regulamentando, quando se justifique, o acesso e a utilização sustentável desses 

recursos, bem como a partilha dos benefícios decorrentes da referida utilização. 

b) Promover a eliminação de espécies não indígenas ou exóticas contrariando os seus 

efeitos sobre o património biológico. 

c) Fomentar a manutenção das atividades culturais e tradicionais, nomeadamente de 

natureza agrícola, silvopastoril, florestal ou de exploração de outros recursos, que 
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constituam o suporte, ou que sejam compatíveis com os valores de natureza biológica, 

geológica e paisagística a preservar. 

d) Integrar nos vários IGT regulamentação que reflita as orientações relacionadas com o 

combate à desertificação, garantindo, simultaneamente, mecanismos de articulação das 

estratégias de nível regional e nacional. 

e) Promover a valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais 

dos espaços rurais, valorizando as externalidades positivas criadas pelos sistemas 

agroflorestais e a manutenção dos valores naturais e paisagísticos associados ao espaço 

rural, bem como a otimização da utilização dos recursos naturais com vista à 

durabilidade dos sistemas; 

(…) 

h) Identificar as zonas em que os níveis de poluição superam os limites de tolerância e 

adotar, nas zonas particularmente sensíveis aos problemas da qualidade do ar (áreas 

protegidas, zonas de proteção especiais e outras zonas sensíveis), medidas mais 

rigorosas, nomeadamente, na fixação de valores limite e de limiares de alerta, margens 

de tolerância e critérios e técnicas de avaliação (…)”. 

3.6.2.  Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) 

Dada a importância no ordenamento da ERPVA, procede-se seguidamente à 

apresentação das normas mais relevantes para a temática em análise, identificadas com 

a referência numérica constante no texto publicado do PROTA. 

 

“11. Nas áreas incluídas na Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental 

(ERPVA) deverão ser estudados mecanismos, pelas entidades públicas e privadas, de 

incentivo ao desempenho das seguintes funções ecológicas: 

a) Conservação e a recuperação da biodiversidade e da paisagem, especialmente 

quando se trata de espécies e habitats prioritários; 

b) Sequestro de carbono; 

c) Conservação dos solos e do regime hidrológico, em função das práticas agrícolas ou 

silvícolas; 

d) Recarga dos aquíferos. 

e) Preservação da composição, estrutura e funcionalidade dos ecossistemas 

lagunares19/estuarinos e costeiros, avaliando os efeitos das alterações climáticas ao 

 
19 Esta norma aplica-se às envolventes de charcas (intervenções de artificialização) e dos Charcos Temporários Mediterrânicos que 

inclusivamente estão identificados na cartografia do PDM de Beja e estão também sujeitos a uma legislação específica. 
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nível dos processos de erosão, regressão da linha de costa, alterações na morfologia e 

ecologia de estuários e zonas lagunares, intrusão salina e recursos piscícolas e restante 

património biológico. 

f) Definição e desenvolvimento de estratégias de cooperação e colaboração 

transfronteiriça e intermunicipal em matéria de património natural. 

12. Cabe aos municípios, no âmbito da elaboração dos PMOT, a identificação da 

Estrutura Ecológica Municipal, de acordo com o normativo da ERPVA. Assim, os PMOT 

devem: 

a) Delimitar as áreas nucleares, em articulação com os municípios envolventes, quando 

tal se justifique. Estas áreas devem incluir a totalidade ou parte das áreas classificadas, 

definindo diferentes graus de proteção de acordo com os valores naturais em presença. 

b) Delimitar as áreas de conectividade ecológica/corredores ecológicos. Estas áreas 

devem incluir a rede hidrográfica, os povoamentos de montado, de azinhal, de sobreiral 

e outras formações de quercíneas que, pela sua dimensão e estrutura do povoamento, 

constituem sistemas equilibrados e estáveis, capazes de desempenhar as funções 

ecológicas essenciais à manutenção da biodiversidade, dos ciclos da água e dos 

nutrientes. 

c) Delimitar as áreas da estrutura ecológica municipal em solo urbano, que 

correspondem à estrutura ecológica urbana. 

d) Delimitar as áreas da estrutura ecológica municipal integrando-as em categorias de 

espaços compatíveis com a proteção dos valores e dos recursos naturais 

(nomeadamente, agrícolas, florestais e conservação da natureza). 

14. Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos 

estabelecidos e relacionados com as Áreas de Conectividade Ecológica (Corredores 

Ecológicos) competirá aos PMOT: 

a) Identificar e caracterizar as áreas com importância estratégica no âmbito dos 

corredores ecológicos, que deverão integrar a Estrutura Ecológica Municipal, garantindo 

a inclusão, nomeadamente, das linhas de água e das manchas de montado (azinhal e 

sobreiral), de bosques mediterrâneos e de matos mais relevantes para garantir a 

conservação da biodiversidade e a conectividade ecológica dessa estrutura; 

b) Nas áreas urbanas, identificar e garantir a conservação de áreas de habitats que 

podem constituir corredores ecológicos importantes, independentemente da sua 

riqueza biológica, como sejam, as zonas verdes urbanas, as linhas de água em zonas 

urbanas, as sebes de compartimentação; 

c) Assegurar que as áreas afetas à atividade agrícola e florestal relacionadas com as 

fileiras emergentes (vinha e culturas de regadio, entre outras) integram os espaços 

agrícolas e florestais de produção. 
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15 — Nas áreas de corredor que irão integrar a Estrutura Ecológica Municipal deverá: 

a) Ser condicionada a abertura de novas vias ou acesso, excetuando o disposto no 

âmbito do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios e nos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

b) Ser interditada a introdução de espécies não indígenas; 

c) Ser condicionada a expansão urbano turística, exceto nos casos relativos a 

reconstrução ou novas ocupações destinadas ao apoio a atividades que visam a 

salvaguarda do património natural e rural; 

d) Ser condicionada a alteração do regime de uso do solo ou as atividades ou práticas 

que alterem as características dos sistemas ecológicos que se pretendem salvaguardar. 

16. Com vista à prossecução dos interesses públicos e dos objetivos estratégicos 

estabelecidos nesta componente, competirá ainda à Administração Central e à 

Administração Local: 

a) Promover os usos e atividades tradicionais que, historicamente, contribuem para o 

desenho da paisagem e a preservação do património natural, como sejam, a agricultura, 

a silvicultura, a pecuária extensiva, a pesca, a cinegética. 

b) Promover a manutenção do mosaico de áreas com pastagens e sistemas agrícolas 

tradicionais 

c) Evitar ou minimizar os impactes paisagísticos produzidos por atividades que 

promovam a intrusão ou a perda de paisagem e assegurar a permanência de estruturas 

como as sebes vivas. 

d) Promover a manutenção das manchas de pinhal manso, com as funções 

determinantes ao nível da fixação do solo e proteção de culturas nas áreas sob influência 

marítima em substrato arenoso. 

e) Promover a valorização económica, através do desenvolvimento de atividades 

turísticas, recreativas e culturais compatíveis com os objetivos da ERPVA, 

designadamente, o turismo em espaço rural, o turismo científico, o ecoturismo. 

f) Interditar as atividades ou usos do solo nos sistemas hídricos que, por não 

estabelecerem as medidas preventivas ou corretoras necessárias, possam ocasionar, 

por efeito de arrasto de materiais, a colmatação e/ou o assoreamento. 

g) Dotar as zonas fluviais, delimitadas nos instrumentos de gestão territorial, de 

equipamentos e infraestruturas com vista à criação de espaços de elevada qualidade 

funcional e ambiental para a prática de atividades de recreio, lazer e turismo, desde que 

compatíveis com o referido no número anterior. 

23. Aos municípios competirá incorporar nos PMOT, nomeadamente nos PDM, a 

estratégia de intervenção local relativa à desertificação e à seca, atendendo aos 

objetivos nacionais de combate à desertificação (Plano de Ação Nacional de Combate à 
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Desertificação), adequando, consequentemente, as determinações, condicionantes e 

incentivos destes planos, bem como as suas regras de uso e de ocupação do solo e da 

sua transformação e, ainda, a localização e desenvolvimento de atividades com 

incidência territorial. 

35 — Em termos de desenvolvimento sustentável agroflorestal consideram -se as 

seguintes orientações para uso dos espaços agrícolas e florestais: 

a) Preservar todas as áreas com potencialidades para a agricultura, nomeadamente, as 

áreas afetas à atividade agrícola e florestal, fomentando as fileiras nos domínios 

estratégicos regionais, os produtos de qualidade diferenciada e as fileiras emergentes; 

b) Incentivar a produção, promoção e valorização dos produtos tradicionais de 

qualidade; 

c) Promover os usos agroflorestais que assegurem ou fomentem a biodiversidade; 

d) Admitir nas alterações do uso e ocupação agrícola e florestal do solo decorrentes 

nomeadamente, da influência das políticas e do funcionamento do mercado as 

seguintes situações: 

i) O alargamento da prática de sistemas agrícolas de regadio a solos que possuam 

condições técnicas para o efeito desde que o mesmo não colida com a conservação de 

valores naturais e patrimoniais protegidos; ii) A exploração dos solos de produtividade 

mediana ou de arvoredo disperso de azinheira e sobreiro, que se encontrem associados 

a sistemas agrossilvopastoris, com sistemas competitivos que manifestem um 

aproveitamento adequado das potencialidades do solo; iii) Alargamento da exploração 

em regime florestal (Floresta de Produção e Floresta Multifuncional) poderá ser 

alargada a solos que se encontrem em áreas onde a atividade agrícola se encontre em 

recessão e com perspetivas elevadas de abandono. 

e) Promover em todos os tipos de sistemas de produção a utilização em Modo de 

Produção Biológico ou do Modo de Produção Integrado expandindo a área agrícola 

sujeita aos modos de produção de elevada sustentabilidade ambiental e respetiva 

certificação de gestão; 

f) Proibir ou condicionar usos alternativos nos solos que apresentam aptidão e 

potencialidades para a prática de atividades agrícolas, nomeadamente os que integrem 

o regime da RAN, os ocupados com sistemas produtivos integrados em fileiras 

estratégicas, bem como, os que se encontrem devidamente infraestruturados para o 

regadio ou tenham sido sujeitos a investimentos sectoriais públicos significativos; 

g) Promover a articulação entre as várias entidades (DGRF, Municípios e entidades 

privadas) por forma a garantir a elaboração dos Planos de Gestão Florestal, no sentido 

de consolidar e melhorar a multifuncionalidade da floresta, garantindo e aumentando a 

sua valorização económica, ambiental e social através da gestão ativa e profissionalizada 
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dos espaços florestais e agroflorestais. As intervenções preconizadas terão que ser 

coerentes com a identificação das funções principais das sub-regiões homogéneas, 

definidas no âmbito dos PROF respetivos;  

h) Fomentar os princípios da eco condicionalidade de forma a evitar eventuais impactos 

negativos significativos e a valorizar os efeitos ambientais positivos da atividade agrícola 

no meio envolvente;  

i) Fomentar a modernização, expansão e instalação de novas atividades que digam 

respeito à transformação e distribuição agroalimentar e florestal no contexto da 

exploração agrícola. 

124 — As políticas e intervenções públicas devem promover um planeamento que 

contribua para melhorar o balanço ambiental dos centros urbanos, relativamente aos 

ciclos de consumo (solo, água, energia, resíduos) e utilização dos recursos naturais 

(água, solo, energia), contribuindo deste modo para a melhoria da qualidade de vida das 

populações. Neste contexto, a Administração Local deve: 

(…) 

b) Integrar na Estrutura Ecológica Municipal os espaços verdes urbanos (públicos ou 

privados) contínuos, e os espaços que pela sua localização e dimensão possam 

estabelecer ligações pertinentes entre si e com a paisagem rural envolvente, (…)” 

 

3.6.3.  Sistema da Base Económica 

O Sistema da Base Económica assume particular importância no ordenamento funcional 

do território, com consequências ao nível da revitalização e reforço da base económica 

do espaço rural, mas também no âmbito dos sistemas de suporte existentes no 

território, justificando-se seguidamente a apresentação das normas mais relevantes de 

enquadramento, sob o ponto de vista da temática em análise. 

 

“33. No âmbito da concretização das Opções Estratégicas de Base Territorial e do 

Modelo Territorial da Base Económica Regional compete à Administração Central e à 

Administração Local orientar as suas ações no sentido de: 

(…) 

c) Promover o aumento da competitividade da produção agrícola e florestal através da 

criação e desenvolvimento de práticas de natureza empresarial, numa perspetiva de 

orientação da produção para o mercado, através de inovação e estabelecimento de 
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estratégias numa ótica de fileira com vista à sua dinamização e sustentabilidade 

territorial, social e económica. 

d) Promover a valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos e patrimoniais 

dos espaços rurais, valorizando as externalidades positivas criadas pelos sistemas 

agroflorestais e a manutenção dos valores naturais e paisagísticos associados ao espaço 

rural, bem como na otimização da utilização dos recursos naturais com vista à 

durabilidade dos sistemas. 

e) Contribuir para a revitalização económica e social das zonas rurais e para o reforço da 

sua atratividade, através do desenvolvimento económico e da criação de oportunidades 

de emprego, numa estratégia integrada de diversificação das atividades, acompanhada 

de aquisição de capacidades das populações locais. 

f) Desenvolver o Alentejo como um destino turístico de qualidade com base numa oferta 

turística diversificada e associada às características ambientais, naturais e patrimoniais 

da região. 

(…) 

j) Incentivar a preservação dos valores patrimoniais da região, promovendo a definição 

e implementação de medidas de salvaguarda e proteção dos mesmos, com particular 

atenção para o património arqueológico. 

145. A Administração Local, em colaboração e com o apoio da Administração Central, 

deve preservar a função residencial e conceber um tecido urbano integrador em termos 

sociais: 

(…) 

c) Dados os valores patrimoniais em presença, deve-se fomentar a reabilitação do 

parque edificado existente, estabelecendo medidas de discriminação positiva para a 

reabilitação dos tecidos habitacionais existentes, promovendo ações de reabilitação 

urbana e dando prioridade à intervenção e requalificação dos espaços públicos em áreas 

consolidadas, em prol de um reforço da qualidade residencial. 

146. O planeamento municipal das atividades comerciais e de serviços deve contribuir 

para a consolidação do sistema urbano regional e para a estruturação urbana: 

(…) 

d) Os serviços de natureza social, em especial os que atraem um elevado número de 

pessoas de origens geográficas variadas (escolas, hospitais, tribunais, etc.) devem ser 

definidos em sede de PMOT, nomeadamente, em PDM e planos de pormenor”. 
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3.6.4.  Temática do Solo ao nível do ordenamento 

O solo ocupa uma centralidade primordial no âmbito do ordenamento, enquanto 

recurso potencial e meio de suporte para o exercício das atividades humanas; neste 

sentido, esta questão é crucial em termos de enquadramento, como forma de se dispor 

de um referencial clarificador sobre as diversas ocorrências relacionadas com o uso e 

ocupação do solo, destacando-se os elementos essenciais que seguidamente se 

apresentam. 

 

“(…) o solo rural, assumindo-o como o suporte das atividades diretamente relacionadas 

com o aproveitamento agrícola, pecuário e florestal ou de recursos geológicos, regendo-

se por princípios gerais de contenção da edificação isolada e do parcelamento da 

propriedade, pela racionalização das infraestruturas e pelo fomento à reabilitação do 

existente. (…) 

Fatores de Estrangulamento20: Erosão do solo e desertificação, (…) 

125 — O regime de uso do solo é estabelecido nos PMOT através da classificação e 

qualificação do uso do solo, de acordo com a expressão territorial da estratégia de 

desenvolvimento local e no quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território 

e ao urbanismo. Os planos diretores municipais devem definir: 

a) O modelo de organização espacial do território municipal, que tem por base a 

classificação e qualificação do solo; 

b) O regime de uso do solo através da classificação e qualificação do uso do solo, de 

acordo com a representação territorial da estratégia de desenvolvimento local e no 

quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urbanismo; 

c) O regime de uso do solo das várias categorias de solo, incluindo as regras de ocupação 

e transformação e, quando admissível, edificabilidade. 

(…) 

144 — A Administração Local deve contrariar a monofuncionalidade (…) 

149 — No solo rural não são admitidas novas edificações que possam conduzir a padrões 

de ocupação dispersa, sendo a edificação em solo rural excecional e apenas admissível 

quando necessária para o suporte de atividades económicas associadas à valorização 

dos recursos naturais, culturais e paisagísticos e à multifuncionalidade dos espaços 

rurais. A edificação em solo rural reger-se-á pelos princípios de contenção da edificação 

 
20 CAPÍTULO II - Visão e Desígnios para a Região - 1 — Síntese do Diagnóstico Prospetivo Regional 

Tabela resumo dos elementos de Diagnóstico Prospetivo Regional 
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isolada, de contenção do parcelamento da propriedade e da racionalização das 

operações de infraestruturação. 

151 – Deve-se promover a recuperação de edificações isoladas em solo rural”. 

 

4. PDM Beja - Plano Diretor Municipal de Beja 

4.1. Elementos de enquadramento geral – opções de desenvolvimento e de 

ordenamento do PDM 

Com relevância de enquadramento, é importante referir dois grupos de conteúdos 

regulamentares fundamentais que condicionam o referencial de avaliação das temáticas 

relacionadas com a intensificação da agricultura: as determinações de natureza 

estratégica e as disposições normativas. 

4.1.1. Referencial de ordem estratégica 

Em termos de regulamento do PDM e considerando a estratégia de desenvolvimento do 

Concelho firmada naquele instrumento de gestão territorial, onde se inscreve a 

sustentabilidade do espaço rural, enquanto domínio de intervenção estratégica, através 

do reconhecimento da importância de valorizar, de modo sustentável, o território e 

reforçar a identidade do Concelho, destaca-se uma linha de orientação onde, foi 

definida a interdição de intensificar a agricultura na categoria de espaço 

agrossilvopastoril. 

Assim, é importante que seja garantida coerência nas intervenções, sobretudo em áreas 

estratégicas para a recarga de aquíferos e em áreas sujeitas à erosão hídrica do solo, 

para que, de uma forma geral, os usos sejam planeados e adaptados à natureza e 

características dos respetivos territórios.  

Neste âmbito, é sempre conveniente referir que no Concelho está localizado um 

importante aquífero com um regime de proteção próprio, abrangendo a área designada 

por Gabros de Beja, sobre a qual pende um conjunto importante de definições de ordem 

técnica associadas às boas práticas ambientais, agrícolas, pecuárias e a outros domínios 

de intervenção territorial. 
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Em relação às determinações estratégicas do PDM de Beja, há que considerar os 

seguintes elementos relevantes e que enquadram, sob o ponto de vista de princípios de 

ordenamento e planeamento, as atividades de intensificação da agricultura, 

destacando-se:  

• Para o Concelho foram identificados (…) domínios de intervenção estratégica que, 

para efeitos do presente enquadramento destacam-se os elementos que 

contemplam: “a) A sustentabilidade do espaço rural;” (…) “d) O reforço, 

diversificação da base económica e articulação com o exterior” (ponto 2 do artigo 

2.º). Este referencial é importante que seja considerado, dado que dificilmente 

haverá sustentabilidade efetiva sem revitalização económica dos espaços rurais, 

para além naturalmente de serem observadas as devidas compatibilizações entre 

ocupações do solo, consideradas a partir da capacidade de uso e qualidade dos 

solos e dos valores e sistemas ecológicos presentes. Sobre esta matéria, quer a 

Avaliação Ambiental Estratégica do PDM, quer os compromissos assumidos, por 

via formal da aprovação do Plano, constituem referências claras de 

enquadramento dos regimes de exploração agrícola a implementar, devendo por 

regra obedecer a um quadro de sustentabilidade, suficientemente consistente, 

com o objetivo de assegurar a promoção da diversificação funcional no território 

concelhio. 

• A vocação estratégica da cidade e do Concelho de Beja alicerça-se nos seguintes 

pilares vocacionais, com impactes nos domínios em análise, destacando-se 

designadamente “f) O aproveitamento de um espaço rural central, multifuncional, 

de valorização patrimonial e humanizado” (ponto 3 do artigo 2.º). Isto significa 

que a multifuncionalidade deve ser incentivada no espaço rural, devendo inserir-

se a intensificação das atividades, ao nível do território concelhio, no âmbito desta 

perspetiva de ordem estratégica do PDM; 

• “Para enquadramento das ações de intervenção sobre o território do Concelho 

com vista à concretização de dinâmicas de desenvolvimento e de ordenamento, 

foram definidas as seguintes linhas de orientação estratégica: “(…) b) Revitalizar e 

diversificar a base Económica do Concelho para intensificação dos processos de 

crescimento; c) Valorizar, de modo sustentável, o território e reforçar a identidade 

do Concelho;” (ponto 3 do artigo 2.º). Assim, as perspetivas de desenvolvimento 

e de ordenamento deverão refletir este duplo enquadramento, por forma a 

reforçar os meios de atuação e de intervenção, por via da identificação de projetos 

de investimento que contribuam globalmente para aprofundamento dos níveis de 

aderência das dinâmicas de desenvolvimento e dos processos de transformação 
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do território a estas duas linhas de orientação estratégica consideradas no PDM 

de Beja; 

• Ainda como linha de orientação estratégica prevista no PDM, destaca-se a 

importância de “Valorizar os Recursos Humanos, desenvolver as capacidades 

organizacionais, promover e incrementar a coesão social” (alínea d., do ponto 4 

do artigo 2.º). Este enquadramento envolve conteúdos de intervenção que se 

traduzem no objetivo central de aproveitar as oportunidades de desenvolvimento 

proporcionadas pelos processos de intensificação da agricultura, como meio para 

beneficiar a componente social, por via da criação de novos postos de trabalho, 

qualificação do emprego e melhoria das condições e qualidade de vida, 

particularmente nos núcleos urbanos do espaço rural; 

• Em termos de objetivos de ordem estratégica, que permitirão na prática a 

concretização das linhas de orientação referidas anteriormente, destacam-se: “g) 

Preservar e valorizar os patrimónios natural e cultural mais marcantes da 

identidade do Concelho, e afirmar Beja como polo cultural de referência”; “h) 

Valorizar e promover a produção agroalimentar e agroindustrial regional nos 

circuitos nacionais e internacionais e fomentar o desenvolvimento de relações 

comerciais nessas escalas territoriais”; “j) Promover o desenvolvimento da 

fileira agrícola de forma a aproveitar as transformações que irão ocorrer nos 

sistemas culturais da região derivados do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva (EFMA)”; “t) Minimizar os efeitos ambientais negativos inerentes à 

intensificação do uso do solo”; “u) Conservar e contribuir para a conservação da 

estrutura ecológica nos espaços de uso extensivo e criar condições para a 

reposição/conservação da capacidade funcional da paisagem”; “v) Assegurar a 

gestão e otimização, no espaço e no tempo, das potencialidades inerentes ao 

aproveitamento dos recursos hídricos do Concelho de Beja, em particular do 

aquífero dos gabros”; estas alíneas integram o ponto 4 do artigo 2.º. 

• Relativamente aos conteúdos anteriores, importa referir que as perspetivas de 

ordem cultural apresentadas presumem um conceito que estabelece uma 

associação estreita entre património natural e cultural, como meios de afirmação 

de uma identidade local. Por outro lado, é objetivo o reforço da base económica 

local e regional através da diversificação das atividades e aprofundamento das 

cadeias de valor integradas na agricultura, em torno de fileiras que privilegiem a 

logística, o processamento de proximidade das matérias-primas e a obtenção de 

produtos para colocação no mercado. 
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Os restantes objetivos reportam-se à necessidade de assegurar o incremento da 

intensificação da agricultura, num contexto de sustentabilidade e de 

compatibilização dos interesses produtivistas com a preservação dos recursos. 

 

4.1.2. Aspetos normativos e regulamentares 

A – Questões gerais de ordenamento 

O referencial fundamental de ordenamento diz respeito às categorias de espaço em 

função das quais é definido o tipo de ocupação das áreas integrantes, por via das regras 

e normas que são estabelecidas para identificação dos usos do solo.  

Este âmbito regulamentar afigura-se essencial porque dele depende a ocupação, o uso 

e a transformação do solo previstos e definidos no Regulamento do PDM de Beja. Assim, 

num primeiro nível de classificação distingue-se a categoria de uso dominante ou 

aptidão, em solo urbano e solo rural. A presente análise incide na categorização do solo 

rural, mais recentemente designado por solo rústico, considerando globalmente todas 

as áreas inseridas nos limites geográficos do concelho não abrangidas por perímetros 

urbanos ou por zonas constituintes de agregados urbanos, devidamente identificados, 

que não dispõem de delimitação de perímetro. 

Os solos rústicos que estão integrados nas áreas rurais são classificados nas seguintes 

categorias: 

• Área de edificação em solo rural periurbano; 

• Assento de lavoura;  

• Espaço agrícola; 

• Espaço agro silvo pastoril; 

• Espaço florestal de produção; 

• Espaço florestal de proteção; 

• Espaço para atividades industrial em solo rural; 

• Equipamentos e infraestruturas. 

Para efeitos da presente análise, destacar-se-ão os enquadramentos referentes aos 

espaços agrícola, agro silvo pastoril, florestal de produção e proteção, e ainda, como 

zona de sobreposição, a área de edificação em solo rural periurbano, enquanto 

elemento de informação complementar. As restantes categorias não são abordadas, 
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porque traduzem funções muito específicas, com enquadramentos funcionais bem 

determinados e geograficamente circunscritos a áreas delimitadas, onde a agricultura é 

inexistente ou se encontra como mera atividade marginal. 

Neste sentido, procede-se seguidamente à apresentação do quadro de disposições de 

ordenamento que se aplicam ao nível das distintas categorias de espaço. 

i – Espaço agrícola 

• Segundo o artigo38º (Identificação), o ponto 1 define o conteúdo formal deste 

espaço ao referir que “Os espaços agrícolas, delimitados na planta de 

ordenamento, integram espaços agrícolas preferenciais, correspondentes às 

áreas classificadas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), exceto em locais onde 

exista montado, e os espaços rurais abrangidos pelo Regime Jurídico das Obras 

de Aproveitamentos Hidroagrícolas do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva, dotados de infraestruturas de regadio, bem como áreas ocupadas com 

vinha e olival.” 

• Ainda o mesmo artigo o ponto 2., define que “constituem objetivos de 

ordenamento dos espaços agrícolas: (a) a preservação e valorização do potencial 

da estrutura de produção agrícola, (b) Aproveitamento racional de recursos 

agrários e hídricos”; 

• Em termos de edificabilidade no espaço agrícola destaca-se a clarificação 

exposta no ponto 1 do artigo 39º, sobre o Regime, em que é considerado “e) As 

várias edificações de um mesmo conjunto deverão ser concentradas, f) As 

construções deverão ter uma boa integração na paisagem”. Esta alusão 

normativa subordina-se a preocupações centrais de sustentabilidade e 

corresponde à transcrição de orientações definidas por IGT de ordem superior; 

• Com a mesma preocupação, destaca-se o conteúdo da alínea g) do mesmo 

ponto, que define “Em caso de necessidade de execução de aterros ou 

desaterros, é obrigatória a apresentação de projeto de integração paisagística”; 

• O espaço agrícola destina-se efetivamente à intensificação da agricultura, como 

comprovam as limitações impostas à implantação de atividades turísticas neste 

espaço estipuladas no ponto 6 do mesmo artigo, designadamente “A ocupação 

e a edificação nesta tipologia de espaço destinadas à instalação de 

empreendimentos turísticos e as formas de implementação dos mesmos (…) só 

é permitida a instalação de empreendimentos turísticos nas tipologias de 

Empreendimentos Turísticos Isolados – ETI, e desde que sujeito a prévio parecer 

vinculativo da entidade que tutela as áreas de aproveitamento hidroagrícola“. 
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Esta prioridade não pode ultrapassar o quadro de sustentabilidade ambiental a 

que estão sujeitos os processos de intensificação da agricultura; 

• Em complemento à priorização produtiva associada ao desempenho intensivo da 

agricultura, a preservação da capacidade produtiva dos solos constitui também 

um propósito de natureza estruturante como está comprovado no artigo 40.º 

sobre as interdições, ocupações e utilizações interditas que pendem sobre este 

espaço, designadamente nos pontos 1, 4 e 5 que proíbe “Qualquer tipo de 

deposição / eliminação de resíduos”, “O uso para indústria e comércio não 

destinado à valorização do produto agrícola” e “A construção e utilização de 

instalações isoladas”. 

 

ii – Espaço agrossilvopastoril 

• Os espaços agrossilvopastoris, delimitados na planta de ordenamento, integram: 

(a) Solos que não possuem um elevado potencial agrícola; (b) Solos que, incluídos 

na RAN, possuam montado; (c) Solos ocupados com culturas arvenses 

extensivas (em regime de sequeiro), prados permanentes ou temporários e 

áreas de montado de sobro e azinho de baixa densidade (in art.º 41º - 

Identificação, ponto 1); 

• Os espaços referidos no número anterior apresentam um uso atual agrícola, 

florestal ou, estando incultos, nos mesmos poder-se-á proceder à transformação 

de uso do solo para atividades agrícolas, agropecuárias, florestais, turísticas ou 

outras compatíveis com espaços agrícolas, florestais ou naturais (ponto 2 do 

mesmo artigo); 

• Constituem objetivos de ordenamento dos espaços agro silvo pastoris: (a) A 

preservação e valorização do potencial agrossilvopastoril; (b) O aproveitamento 

racional de recursos agrícolas e agro-silvo-pastoris (ponto 3 do art.º 41º); 

• Em termos de regime e relativamente às interdições, ocupações e utilizações 

interditas (Artigo 43º), o uso para indústria e comércio não destinado à 

valorização do produto agro silvo pastoril está interdito (ponto 5), bem como a 

mudança para sistemas de exploração intensiva do solo (ponto 6). 

 

iii – Espaço Florestal de Produção 

• Estes espaços estão delimitados na planta de ordenamento e integram os 

povoamentos existentes de pinheiro bravo, pinheiro manso e eucalipto (art.º 44º 

identificação, ponto 1); 
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• Constituem objetivos de ordenamento dos espaços florestais de produção a 

promoção, valorização e conservação dos recursos florestais existentes (ponto 2 

do mesmo artigo); 

• Em termos de regime e sobre as interdições (artigo 46.º), está definido que o uso 

para indústria e comércio não destinado à valorização do produto florestal não 

é permitido (ponto 4), bem como a construção e utilização de instalações 

isoladas (ponto 5) e quaisquer utilizações que comportem ou agravem, direta ou 

indiretamente, o risco de incêndio (ponto 6). 

Face às disposições constantes no regulamento, não há impedimento em que se 

proceda à mudança de uso desta categoria, em caso de levantamento dos respetivos 

povoamentos e substituição por funções previstas nos espaços agro-silvo-pastoris e 

florestal de proteção. Sobre a mudança para culturas intensivas, deverá existir uma 

avaliação reclassificativa para que a área em causa venha a corresponder a espaço 

agrícola; para isso, as características dos solos e demais condições têm que 

corresponder às previstas para aquela categoria de espaço, nomeadamente serem solos 

RAN sem montado. Quando se proceder à alteração do PDM, então deverá ser feita a 

atualização do zonamento. 

iv – Espaço Florestal de Proteção 

• Os espaços florestais de proteção, delimitados na planta de ordenamento, 

correspondem às áreas de matas e matos de proteção e recuperação (art.º 47º 

identificação, ponto 1); 

• Constituem objetivos de ordenamento dos espaços florestais de proteção a 

conservação da água, solo e biodiversidade existentes nestes espaços, 

melhorando a sua qualidade e formas de gestão (ponto 2 do mesmo artigo); 

• Nos espaços florestais de proteção aplicam-se, para além de outros regimes 

jurídicos gerais ou especiais, o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) 

e o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) (ponto 2 

do mesmo artigo); 

• Em termos de regime e sobre as interdições (artigo 49.º), está definido que o uso 

para indústria e comércio não destinado à valorização do produto florestal não 

é permitido (ponto 4), bem como a alteração do uso para espaço florestal de 

produção, a construção e utilização de instalações isoladas, e quaisquer 

utilizações que comportem ou agravem, direta ou indiretamente, o risco de 

incêndio (respetivamente pontos 5, 6 e 7 do mesmo artigo); 

Tendo em conta o espírito da regulamentação prevista no PDM, não é possível a 

reconversão desta categoria de espaço para outro. 
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v – Área de Edificação em Solo Rural Periurbano21 

Segundo o ponto 2. do artigo 31.º (identificação) “Constituem objetivos de 

ordenamento da AESRP: 

a) Afirmação de um espaço misto evidenciado pelas características habitacionais; 

b) Criação de uma área de transição sustentável entre o espaço urbano e o rural, com 

edificabilidade de muito baixa densidade, privilegiando-se a manutenção dos sistemas 

biofísicos essenciais e a função de conexão da estrutura ecológica municipal e urbana, 

que apresente características de ruralidade; 

c) Conservação e manutenção dos valores patrimoniais do espaço rural existentes.” 

No âmbito do regime a aplicar, o artigo 33.º (ocupações e utilizações interditas) define, 

nos pontos 2 e 3, a interdição de “exploração intensiva de gado” e “qualquer mudança 

de uso que desvirtue os objetivos de ordenamento do AERSP, tal como definidos no n.º 

2 do artigo 28º do presente regulamento”, este ponto foi descrito anteriormente. 

Em termos complementares às interdições referidas, destaca-se o conteúdo do artigo 

34º (Outras ocupações e utilizações permitidas), nomeadamente no que se refere ao 

ponto 2, designadamente, “(…) a utilização para atividades económicas ligadas ao 

mundo rural, desde que coexista com a utilização do edificado também para habitação”. 

Esta formulação é claramente identificativa da natureza eminentemente residencial e 

multifuncional, sem, contudo, ocorrer processos de intensificação agrícola nesta 

categoria de espaço. 

 

B – Enquadramento em função das Condicionantes e Restrições de Utilidade Pública 

Na perspetiva da intensificação da agricultura destacam-se alguns aspetos específicos 

das disposições definidas no âmbito das Condicionantes e Restrições de Utilidade 

Pública. 

 

i – Produção de energia: Admite-se a instalação de unidades de aproveitamento de mais-

valias energéticas ou de produção de energias renováveis no espaço rural, onde estejam 

reunidas as condições favoráveis para o efeito, exceto nas áreas abrangidas pelo 

 
21 “A Área de Edificação em Solo Rural Periurbano (AESRP), delimitado na planta de ordenamento, integra áreas entre os 

aglomerados urbanos de Beja e Nossa Senhora das Neves caracterizadas por propriedades autónomas de pequena dimensão, 
resultantes de processos de fracionamento que conduziram a um povoamento disperso, onde se pretende manter o carácter de 
ruralidade e situadas fora do perímetro de rega do EFMA.” Artigo 31º (Identificação) ponto 1. do Regulamento do PDM de Beja. 
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regadio, e que disponham do parecer prévio favorável dado pela entidade ou entidades 

competentes reguladoras do licenciamento (artigo 54º - produção de energias); 

ii – Atividade turística em espaço rural: há restrições à implementação de projetos 

turísticos em espaço do EFMA, como está definido no artigo 59º, que determina que só 

os Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI) podem localizar-se na zona de influência 

do EFMA, desde que integrados em explorações agrícolas e que comprovadamente 

sejam complementares com as atividades aí desenvolvidas; 

iii – Em relação à intensificação da agricultura há que observar os conteúdos normativos 

do artigo 67º referente ao “Património arquitetónico e arqueológico”, particularmente 

o ponto 2, relativo aos edifícios e conjuntos arquitetónicos, tendo sido atribuídos dois 

graus de proteção em função dos valores a salvaguardar, que dispõem de regras 

específicas; o ponto 6 no que se refere ao património arqueológico em meio rural em 

que foram definidos quatro graus que correspondem igualmente a diferentes níveis de 

proteção patrimonial enquadrados por normas de salvaguarda específicas; o ponto 7

 refere-se a achados arqueológicos fortuitos que dispõem de um enquadramento 

normativo específico; 

iv – Na secção II do regulamento do PDM referente às “Áreas Naturais – Rede Natura 

2000”, é estabelecido um quadro preciso de ocupações e utilizações condicionadas, que 

abrange os seguintes espaços: Sítio de Importância Comunitária do Guadiana 

(PTCON0036), também designado por SIC Guadiana; Zona de Proteção Especial do Vale 

do Guadiana (PTZPE0047), também designada por ZPE do Vale do Guadiana; Zona de 

Proteção Especial de Castro Verde (PTZPE0046), também designada por ZPE de Castro 

verde; Zona de Proteção Especial de Cuba, também designada por ZPE de Cuba. Nestes 

espaços aplicam-se as disposições constantes no artigo 69º, nomeadamente as alíneas: 

(h) Alterações do uso do solo ou modificações do coberto vegetal resultantes de 

alteração entre tipos de uso agrícola e florestal, nomeadamente das culturas anuais de 

sequeiro, as culturas anuais de regadio, as culturas arbóreas/arbustivas permanentes, 

as florestas e os prados / pastagens; (o) Implementação ou reconversão de culturas 

através do recurso à rega; (s) As intervenções nas margens e leito de linhas de água, 

nomeadamente decorrentes de trabalhos de limpeza de regularização dos cursos de 

água. Para além deste enquadramento genérico cada espaço tem um quadro de 

condicionantes específicos, cujo âmbito transcende o nível de particularização do 

presente relatório; 

v – A subsecção 2 - Estrutura Ecológica Municipal do Espaço Rural – trata das restrições 

referentes a esta figura que tem representação na respetiva planta do PDM. No artigo 
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87º - Identificação – no ponto 1, é definido “como objetivo a valorização e proteção de 

ecossistemas naturais e da paisagem, dando expressão aos sistemas de suporte da 

sustentabilidade ambiental do Concelho, como forma de estabelecer equilíbrios 

biofísicos entre as diversas tipologias de espaço que compõem o território do Concelho”. 

No ponto 2 do mesmo artigo é determinada a identificação das unidades de suporte da 

estrutura, designadamente: a Estrutura Primária; a Estrutura Secundária; a Estrutura 

Terciária. 

vi – A Estrutura Ecológica Municipal do Espaço Rural (EEMER) dispõe de um regime 

específico definido no artigo 88º, destacando-se: no ponto 1, “Nos espaços afetos às 

componentes constituintes da EEM do espaço rural mantêm-se os usos atuais do solo e 

aplicam-se os critérios de ocupação e as condicionantes respeitantes às diversas classes 

de espaços em que se integram, aplicando-se funções de preservação e conservação, 

como meio de salvaguarda dos equilíbrios biofísicos e ambientais; e nas áreas sujeitas a 

enquadramentos de proteção específicos, aplicam-se as normas associadas às 

respetivas figuras de ordenamento identificadas em cartografia”; no ponto 2, “As 

atividades agrícolas, agro-silvo-pastoris e florestais podem desenvolver-se de forma 

mais ou menos intensiva, evitando a destruição das estruturas de compartimentação ou 

outras que assegurem a continuidade dos processos ecológicos; no ponto 3. “Nestes 

espaços é autorizada a instalação de equipamentos de apoio a atividades económicas, 

recreativas, culturais e de lazer, desde que compatíveis com o equilíbrio ecológico 

destas áreas”; 

vii – Em termos de componentes da EEMER é importante referir que: aos espaços que 

integram a Estrutura Primária aplicam-se os enquadramentos legislativo, normativo e 

de gestão previstos para o Sítio do Vale do Guadiana e para as Zonas de Proteção 

Especial do Vale do Guadiana, de Castro Verde e de Cuba; ao nível dos espaços 

integrados na Estrutura Secundária, “por ser constituída por espaços (Área ecológica 

Municipal e Bolsa Ecológica Municipal) que assumem um papel relevante para apoio e 

refúgio, tendo como principal função servir de zona privilegiada para o estabelecimento 

de equilíbrios entre as zonas de preservação por excelência e as áreas de uso intensivo 

e antrópico do solo, há que manter os usos e funções que lhes estão subjacentes à data 

de aprovação do PDM, enquanto locais a preservar”; em relação à figuras da Estrutura 

Terciária “cabe a função de interligação e articulação entre valores e espaços de 

conservação e estabelecimento de equilíbrios ecológicos e ambientais, aplicando-se o 

código das boas práticas inerentes aos usos onde se integra”. Em relação ao Cordão 

Ecológico Municipal, deve referir-se que constitui uma figura flexível pois está previsto 

“sempre que se proceda a alterações que conduzam à supressão da sua função de 
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conservação deve ser constituído por outro elemento com idênticas características, de 

forma a manter-se a respetiva função no território envolvente”. Em síntese, a EEMER é 

aplicada em função da localização dos projetos de instalação de culturas, de forma a 

preservar os valores ambientais, paisagísticos e de biodiversidade presentes no 

território, correspondendo a um sentido de gestão flexível e sustentável que tem por 

base as características e diversidades biofísicas do espaço rural, com recurso às figuras 

constantes nas Plantas de Condicionantes e Restrições de Utilidade Pública e de 

Ordenamento do PDM de Beja; 

viii – Dado ser reconhecida importância ao nível da conservação da biodiversidade aos 

Charcos Temporários Mediterrânicos (CTM), classificados ou não como habitat 3170 e 

que integram a Componente Secundária da EEMER, como constituintes da Bolsa 

Ecológica Municipal, o artigo 90º estabelece o regime de preservação dos CTM, 

realçando-se as seguintes alíneas que integram o ponto 1 do mesmo artigo: (a) Deverá 

ser assegurada a compatibilização da ocupação e uso do solo pelo Homem com a 

conservação dos Charcos Temporários; (b) Para efeitos do cumprimento da alínea 

anterior deverá ser aplicado um código de boas práticas ambientais de acordo com as 

condicionantes identificadas no ponto 3 do presente artigo22; (d) As alterações de uso 

do solo ou as operações agrícolas que envolvam intensificações desse uso pretendidas 

em prédios rústicos que integrem no seu território charcos temporários e com 

incidências nos respetivos espaços onde se situam têm de ser objeto de consulta prévia 

à Câmara Municipal; 

ix – Pela importância que assume distingue-se ainda a figura de Faixas de Proteção 

Sanitária e Paisagística, cujo conteúdo normativo está disposto no artigo 91º, 

particularizando-se a componente de faixas de proteção sanitária e paisagística nos 

espaços contíguos aos perímetros urbanos. Assim, apresenta-se o conteúdo normativo 

determinado no ponto 3 do mesmo artigo, nomeadamente: “(….) para além do 

cumprimento da legislação que enquadra a intervenção no território a que estão 

sujeitos proponentes e entidades administrantes, a aplicação do princípio da precaução 

determina a necessidade de criação de uma faixa de proteção que condiciona a 

utilização, a ocupação e a transformação que cause a intensificação de uso do solo no 

 
22 Para efeitos da presente análise destacam-se alguns conteúdos, nomeadamente: “3. Ao nível das operações de intervenção nos 

territórios envolventes aos restantes CTM, não contemplados no ponto 2, mas cartografados na EEM aplicam-se as seguintes 
condicionantes: (a) Proibição de operações de drenagem ou aprofundamento dos solos (parcial ou total); (b)  Interdição de 
mobilizações profundas para impedir a destruição da estrutura vertical do solo; (c) Interdição de atividades agrícolas intensivas 
(nomeadamente rega e descargas do sistema de rega), aplicação de fitofármacos e plantação de espécies arbóreas, com particular 
destaque para o eucalipto, na área dos charcos e nas suas imediações, numa distância de 10 metros a contar dos limites evidentes 
de pleno enchimento do charco para assegurar a manutenção do regime hidrológico natural, independentemente do que vier a ser 
fixado no âmbito do plano de gestão; (d) Interdição de deposição de entulhos, resíduos ou de terras que possam alterar a orografia 
do terreno (…)” 
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espaço circundante aos perímetros urbanos, com a extensão radial de 500 metros no 

caso da cidade e 250 metros para os restantes aglomerados urbanos, estabelecendo 

que: a) As intervenções de edificação ou de alteração de uso do solo que impliquem a 

intensificação de atividades humanas (nos domínios da agricultura e floresta, indústria, 

turismo e lazer) estão sujeitas a um projeto de avaliação paisagística e sanitária com a 

identificação dos impactes na saúde pública da responsabilidade do proponente que o 

deve submeter à aprovação da Câmara Municipal”; 

x – Dada a relevância dos recursos hídricos na secção IV sobre as “Zonas de Proteção das 

Bacias e Alimentação das albufeiras” é definido, entre outras disposições, as constantes 

no artigo 92º - Objetivos e usos, nomeadamente: “Nestes espaços são autorizadas 

atividades agrícolas e florestais que se desenvolvam mediante boas práticas, visando a 

conservação do solo e da água” (ponto 2); “Consideram-se usos preferenciais nas bacias 

de alimentação das albufeiras: - Sistemas silvo pastoris ou pastoris extensivos; - Sistemas 

florestais de proteção; - Sistemas de agricultura biológica” (ponto 3); “São ainda 

admitidos outros sistemas agrícolas, florestais ou silvo-pastoris desde que não 

prejudiquem a qualidade das águas superficiais e subterrâneas” (ponto 4); 

xi – Ainda em relação às “Zonas de Proteção das Bacias e Alimentação das albufeiras”, 

no artigo 93º relativo aos “Usos e ocupações interditas” é importante referir que “São 

em geral interditas nestes espaços ações potencialmente geradoras de poluição sobre 

as águas subterrâneas ou superficiais, ou que provoquem alterações significativas nas 

condições naturais de drenagem para as albufeiras” e “São particularmente interditas 

neste espaço as explorações agrícolas e pecuárias com carácter intensivo”. Para além 

destas disposições, salienta-se ainda a existência de regulamentação específica 

referente ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas do Roxo, relativa à 

faixa de 500 metros circundante ao limite de NPA da albufeira, que não será abordado 

neste relatório, por constituir uma matéria muito específica. 

 

4.2. Aspetos gerais de uso e ocupação do solo 

A questão essencial que se coloca relativamente à implantação de culturas intensivas, 

nomeadamente olival, situa-se em dois âmbitos de análise distintos, designadamente: 

• Ocupação do solo na ótica do ordenamento; 

• Esfera das boas práticas agrícolas.  
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4.2.1. Ocupação do solo na ótica do ordenamento 

O espaço agrossilvopastoril constitui uma figura de ordenamento em relação à qual foi 

definido um enquadramento funcional distinto do atribuído ao espaço agrícola, de 

acordo com o conteúdo dos documentos do PDM de Beja (regulamento e peças escritas 

de acompanhamento), sendo possível inferir que essa definição não foi determinada 

exclusivamente em função das valências ambientais que suporta.  

O roteiro metodológico e as perspetivas de desenvolvimento e de ordenamento 

seguidos na elaboração do PDM de Beja foram aceites pela maioria, ou até pela 

totalidade das entidades com assento na Comissão de Acompanhamento do plano, 

refletem uma visão equilibrada da ocupação do solo no sentido de assegurar a 

compatibilização das funções de exploração eminentemente económicas, com a 

necessidade de preservação dos valores físico ecológicos presentes no território, 

principalmente na parte sul do Concelho.  

Este quadro de base veio determinar a opção de ordenamento de restringir no espaço 

agrossilvopastoril a intensificação da agricultura, limitando a instalação de 

determinadas culturas de regadio.  

A esta matéria não foram alheias as características edáficas e fisiográficas do Concelho 

e os respetivos reflexos ao nível das estruturas produtivas da agricultura praticada, 

claramente distintas no norte e no sul do Concelho. Para isso, basta consultar a carta 

dos solos classificados segundo a sua capacidade de uso, de acordo com a metodologia 

definida pelo ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário e a sua 

aplicação que determinou as importantes áreas de RAN a norte, que coincidentemente 

foram os espaços privilegiados para a demarcação das zonas abrangidas pelo perímetro 

de rega do EFMA, na primeira fase.  

No quadro seguinte apresentam-se, em síntese, dados que revelam a expressão que as 

áreas de RAN têm no Concelho e a sua abrangência pelo perímetro de rega. 

 

h a %

RAN 56.500 100,0

RAN - EFMA 33.900 60,0

RAN - solos inseridos em espaços com 

restrições significativas
3.400 6,0

RAN: Área ampliável para Afetação ao EFMA 26.000 46,0
Fonte: Informação apurada a partir dos dados do PDM de Beja

Tipologias de zonamento da Reserva 

Agrícola Nacional

Áreas (aproximadas)
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A partir de uma leitura interpretativa do quadro, é possível concluir que, à data de 

elaboração do PDM, havia uma margem muito significativa para a expansão do 

perímetro de rega (cerca de 25.000ha) para os solos mais produtivos, comparados 

naturalmente com os restantes que acabaram por ser mais tarde objeto de 

intensificação. Ou seja, a delimitação do perímetro de regadio da primeira fase do EFMA 

ficou significativamente aquém de esgotar as ocupações dos melhores solos, 

nomeadamente com aptidão em termos de declives e de qualidade produtiva, aspetos 

essenciais para uma exploração equilibrada dos respetivos recursos envolvidos. 

Perante este cenário, tudo indica que a aceitação da opção de ordenamento seguida, 

refletida na perspetiva funcional de restringir a intensificação da agricultura no espaço 

agrossilvopastoril, foi perfeitamente assumido pois não foi levantada, no essencial, 

qualquer objeção por parte das entidades com assento na Comissão de 

Acompanhamento do PDM23, nomeadamente por parte da EDIA. Esta constatação é 

indicadora que o enquadramento definido na altura, ao nível do regulamento do PDM, 

traduzia uma resposta perfeitamente enquadrável, pois corresponderia, por certo, ao 

sentido de racionalidade apontado pelos dados disponíveis. 

Deste modo, todo o exercício de planeamento realizado foi reportado a uma definição 

do estatuto funcional do espaço por exclusão de afetações, a partir do perfil de uso e 

capacidade do solo, seguindo-se uma ordem de determinação para delimitação de áreas 

com as categorias de espaço, para efeitos de ordenamento que parece ser clara, 

nomeadamente: 

• Em primeiro lugar a definição do espaço agrícola – em função da qualidade dos 

solos e da capacidade de uso, priorizando a inclusão desses solos em perímetros 

de rega de natureza pública, que corresponde essencialmente aos solos RAN sem 

montado;  

• Em segundo lugar a delimitação do espaço florestal de produção, onde ocorrem 

plantações florestais com espécies orientadas para a produção (normalmente 

pinheiro bravo, pinheiro manso e eucalipto);  

• Em terceiro lugar a demarcação do espaço florestal de proteção que corresponde 

às áreas ocupadas com montado, matas e matos de proteção e recuperação;  

• Por último, a identificação e consequente delimitação das áreas sobrantes, com a 

atribuição do estatuto de zonamento de espaço agro silvo pastoril. 

 
23 Se eventualmente as houve, não ficaram registadas na documentação do PDM para memória futura. 
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À data da definição do quadro regulamentar do espaço agrossilvopastoril foi apurado 

que a estrutura de hierarquização dos planos estava já na “ordem do dia”, a partir das 

tipologias dos instrumentos de gestão territorial, assumindo particular importância 

estrutural os instrumentos de desenvolvimento territorial, de natureza estratégica, tais 

como o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e os 

Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT); seguindo-se os instrumentos de 

política sectorial, que concretizam as políticas de desenvolvimento económico e social 

com incidência espacial (educação, saúde, ambiente, transportes, etc.); bem como, os 

instrumentos de natureza especial, nomeadamente e com aplicação no Concelho, os 

Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas, Planos de Ordenamento de Albufeiras de 

Águas Públicas. 

Na altura, tal como hoje, os grandes objetivos estratégicos reportavam-se, em primeira 

instância, à racionalidade no uso dos recursos e ao estabelecimento no território de 

dinâmicas de sustentabilidade e de preservação de valores. Assim, numa lógica de 

sustentabilidade territorial e face ao desenvolvimento do regadio, fazia, e faz, todo o 

sentido privilegiar as áreas de RAN para o uso intensivo do solo baseado na rega, até 

ocupá-las ou afetá-las plenamente; isto é, ocupar as zonas com culturas intensivas 

classificadas como espaço agrícola, situação de ocupação que, em princípio, ainda não 

tinha sido esgotada no momento de elaboração do PDM. 

Este pressuposto parece ter sido subvertido posteriormente, em termos concretos no 

Concelho, ao arrepio do regulamento do PDM de Beja, devido provavelmente a um 

enquadramento pouco claro e ineficaz, em matéria de responsabilização ao nível dos 

processos de supervisão, tendo em conta as evidências constatadas de alteração das 

culturas agrícolas, inclusivamente com transformações que ocorreram com extrema 

rapidez, particularmente nos últimos quatro anos. 

Deste modo e tendo em conta a questão central de ordenamento inerente ao facto da 

expansão do regadio a zonas agro-silvo-pastoris ter acontecido antes de se esgotar os 

solos classificados como RAN, é importante considerar o seguinte: 

• Uma boa parte dos espaços não abrangidos pelo regadio foi atribuída na condição 

do estatuto de “precários” pela EDIA24, que passou a disponibilizar-lhes o acesso 

a hidrantes, correspondendo, uma parte significativa, a explorações que se 

localizam em áreas classificadas como agrossilvopastoril, com culturas já 

 
24 Situação que ocorre em regra nos regadios tradicionais. Tudo indica que a mesma prática foi seguida no EFMA, revelando-se 

desajustada quando foram implementadas culturas permanentes, nomeadamente de natureza arbórea e arbustiva.  
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implantadas, principalmente com carácter permanente, ou em vias de instalação, 

sob clara violação do regulamento do PDM; 

• Devido à qualidade produtiva dos solos, às condições fisiográficas e aos regimes 

culturais generalizados, são praticamente incontornáveis e de difícil controlo os 

efeitos de destruição das respetivas camadas aráveis, com vista à minimização de 

impactes. 

4.2.2. Esfera das boas práticas agrícolas 

A agravar as situações críticas de ordenamento, há ainda a considerar que nem sempre 

se verifica a implementação de boas práticas agrícolas no território do Concelho, pelo 

menos as recomendadas, quer no âmbito da instalação das culturas, quer ao nível das 

operações correntes de exploração, destacando-se, a título ilustrativo, os seguintes 

aspetos recorrentes: 

• Plantação das árvores em condições propícias ao incremento dos processos de 
erosão hídrica dos solos; 

• Casos de desrespeito das medidas de proteção de áreas habitacionais, não tendo 
sido equacionadas as distâncias mínimas de segurança ao nível das faixas de 
proteção, com possíveis efeitos sobre a saúde pública; 

• Utilização abusiva dos corredores das vias públicas de acesso ao espaço rural 
(sobretudo caminhos vicinais), com a implantação de árvores nas bermas dos 
caminhos e as instalações das culturas a preverem que as mudanças de direção ou 
a progressão das operações em linha, efetuadas por máquinas agrícolas de grande 
porte, ocorram no próprio leito das vias, acelerando a destruição das respetivas 
caixas e a degradação acentuada do estado de conservação dos caminhos; 

• Alteração do sistema de drenagem dos solos, sem implementação de 
procedimentos técnicos de correção, com consequências ao nível dos regimes de 
escorrência das águas, gerando impactes profundos ao nível de fenómenos de 
erosão que atingem os solos contíguos aos da exploração e que exercem 
sobrecarga ao nível dos sistemas de drenagem das vias; 

• Deposição de detritos nas zonas com menores altitudes e declives com os 
consequentes desequilíbrios fisiográficos, provocando o assoreamento de linhas 
de água e a acumulação de lamas em vias e corredores envolventes. 
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4.3. A regulamentação do PDM de Beja e a aplicação do princípio da precaução25  

Em conformidade com o princípio da precaução, destaca-se a figura de ordenamento 

identificada no regulamento do PDM de Beja como “Faixa de Proteção Sanitária e 

Paisagística”, que constitui um espaço circundante aos perímetros urbanos, com a 

extensão radial de 500 metros, no caso da cidade, e 250 metros, para os restantes 

aglomerados urbanos.  

Nestas zonas indicativas aplicam-se, entre outras normas, as previstas no artigo 91º do 

regulamento, nomeadamente no ponto 3, alínea a), no âmbito da qual é determinado 

que as ”intervenções de edificação ou de alteração de uso do solo que impliquem a 

intensificação de atividades humanas (nos domínios da agricultura e floresta, indústria, 

turismo e lazer) estão sujeitas a um projeto de avaliação paisagística e sanitária com a 

identificação dos impactes na saúde pública da responsabilidade do proponente que o 

deve submeter à aprovação da Câmara Municipal”. 

De acordo com a análise da planta de ordenamento do PDM e a partir das imagens do 

Google Earth, referentes a distintas datas, foi possível determinar a extensão das 

culturas instaladas nos respetivos espaços. Deste modo, foram apurados os dados sobre 

as áreas implantadas nos espaços abrangidos pelas Faixas de Proteção Sanitária e 

Paisagística dos perímetros urbanos, destacando-se, em síntese, os mais relevantes: 

• Antes da entrada em vigor da última revisão do PDM (2014), quando ainda não 

existiam as exigências determinadas por esta condicionante, registavam-se cerca 

de 70ha de culturas, consideradas intensivas. Nestes espaços não se registavam 

regimes de culturas superintensivas; 

• Desde então, esta área aumentou aproximadamente 180ha, passando a ser cerca 

de 250ha, em desrespeito claro pelo regulamento do PDM de Beja em vigor, 

porque de acordo com o que se sabe nenhum promotor apresentou qualquer 

projeto de impacto como está definido naquele instrumento de gestão.  

 
25 “Princípio da precaução: conceito utilizado em matérias de Direito Ambiental para enquadramento de questões associadas ao 

desenvolvimento e ordenamento do território com o objetivo de direta ou indiretamente, acautelar danos que possam ocorrer 
resultantes da prática de determinados atos suscetíveis de gerar impactes, na sequência dos quais são desencadeados efeitos não 
conhecidos convenientemente. Este princípio, aplicado no âmbito do presente regulamento, visa assegurar, nos domínios em que 
é utilizado, um referencial de garantia contra riscos potenciais que possam vir a comportar eventuais danos, quer para o meio 
ambiente e para a saúde pública, quer para a gestão sustentável dos recursos, cujo alcance e respetivas consequências ainda não 
podem ser identificados, com base em informação disponível e/ou no estado atual do conhecimento. Este princípio enquadra-se na 
estratégia precaucional patente no artigo 11.º e está referido no artigo 191.º do tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(UE), traduzindo-se num princípio geral do Direito Europeu.” Transcrição da alínea bb) do artigo 6º (Definições) do Regulamento do 
PDM de Beja. 
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4.4. Aplicação do princípio da prevenção que integra o conteúdo regulamentar do 

PDM 

A incidência deste princípio centra-se, no essencial, ao nível das determinações 

associadas às tipologias de ocupação do solo, para efeitos de identificação das figuras 

de ordenamento que se aplicam à classificação do espaço rural/rústico. Assim, as 

disposições de enquadramento com eficácia na aplicação do princípio reportam-se, em 

grande parte, às definições dos usos permitidos e à identificação dos âmbitos de 

restrição habilitantes para cada classe de espaço, com particular destaque para o uso 

agrossilvopastoril e florestal de conservação.  

O referencial considerado para efeitos de definição da natureza e conteúdo das 

intervenções nestas categorias de espaço baseou-se numa filosofia de prevenção, para 

assegurar a manutenção de equilíbrios territoriais no plano mais geral do Concelho, em 

matéria ambiental e da biodiversidade, e ao nível da proteção e valorização biofísica dos 

solos num cotexto mais localizado, a partir da relação estabelecida entre a capacidade 

de uso do solo e a respetiva mobilização, enquanto recurso, para a exploração produtiva 

e económica a ocorrer no respetivo espaço.  

O regulamento do PDM de Beja alicerça-se nestes fundamentos para assegurar os 

conceitos de racionalidade e sustentabilidade no uso dos recursos presentes no 

território.  

Deste modo, em relação ao espaço abrangido pela figura agrossilvopastoril, em sede de 

regulamento, o artigo 43º sobre as interdições, ocupações e utilizações interditas, 

determina no ponto 6, que não é permitida “A mudança para sistemas de exploração 

intensiva do solo”. Pelas mesmas circunstâncias, ao nível do espaço florestal de 

conservação/proteção, o regulamento prevê que não é permitida a intensificação das 

culturas agrícolas, de acordo com o conteúdo normativo constante no artigo 47º - 

Identificação -, ponto 2, que determina: “Constituem objetivos de ordenamento dos 

espaços florestais de proteção a conservação da água, solo e biodiversidade existentes 

nestes espaços, melhorando a sua qualidade e formas de gestão”. 

 Para avaliação do tipo de ocupação prevalecente no espaço agrossilvopastoril foi 

seguido o mesmo procedimento técnico adotado na aferição do cumprimento do 

princípio da precaução exposto anteriormente.  

Com base neste pressuposto, foram igualmente apurados os dados sobre áreas, 

classificados cronologicamente e estruturados em dois grupos temporais, 
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nomeadamente antes e depois da entrada em vigor do PDM de Beja. A informação 

obtida foi compilada, no âmbito da qual foram apurados, entre outros, os dados que se 

apresentam por serem considerados mais relevantes para a presente análise, e que se 

traduz na seguinte caracterização: 

• Estão implantadas em espaços considerados pelo PDM vigente, como 

agrossilvopastoril e florestal de produção, áreas de culturas intensivas que 

remontam a datas anteriores à entrada em vigor deste Instrumento de Gestão do 

Território, cerca de 1200ha; 

• Foram implantadas culturas intensivas nas mesmas categorias de espaço com o 

regulamento atual em vigor, aproximadamente 3900ha (de um total de 5100ha); 

portanto, em desrespeito pelas disposições de ordenamento definidas, facto que 

presume uma clara violação do PDM de Beja. 

O padrão de intensificação é, regra geral, comum aos dois períodos em apreciação, em 

que maioritariamente são as parcelas com maiores dimensões médias as principais 

responsáveis pela intensificação cultural.  

Em termos conclusivos, perante o que foi exposto, é possível referir que 

aproximadamente 4.100ha corresponde à área que está, sob o ponto vista de 

ordenamento, desconforme com as normas previstas no regulamento do PDM de Beja, 

inclusivamente as respeitantes à concretização de estratégias integradas de 

desenvolvimento territorial. 

5. Outros instrumentos de enquadramento das temáticas em análise 

5.1 PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -202026 

No âmbito do conteúdo do PDR2020 destacam-se os elementos que se julgam mais 

expressivos para a caracterização das temáticas em análise. 

 
26 A informação tratada no âmbito deste ponto tem como fonte o documento constante deste link: 

https://www.portugal2020.pt/sites/default/files/pdr_2_textointegralaposdecisaoc20167016.pdf 
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Em termos do diagnóstico que é feito no âmbito deste programa apresenta-se um 

conjunto de elementos informativos no quadro seguinte, bem como considerações 

gerais relacionadas com as matérias em análise. 

 

Na perspetiva de balanço e entre os elementos de diagnóstico considerados no 

PDR2020, expõem-se no quadro seguinte os que se consideram mais importantes, 

agrupados segundo a análise SWOT que é feita no respetivo documento, evidenciando 

algumas considerações relacionadas com as temáticas em apreço no presente relatório. 

 

 

 

 

 

Elementos informativos resultantes do diagnóstico considerado no 

PDR2020

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas 

associadas à intensificação da agricultura

• “A água é uma das principais condicionantes da produção agrícola, (…) que 

assume maior importância num contexto de alterações climáticas”.

A importância crescente da água enquanto recurso mobilizável 

para a agricultura, impõe a boa gestão independentemente da 

situação da reserva armazenada em Alqueva.

• “A área suscetível à desertificação tem vindo a aumentar (…) localizando-se 

sobretudo no sul e interior centro e norte, sendo expectável que se agrave 

face aos cenários de alterações climáticas, (…)”. “O alargamento da área 

suscetível à desertificação, associada à maior suscetibilidade à erosão hídrica 

e redução do teor de matéria-orgânica do solo em Portugal, deverão 

aumentar o risco de condições restritivas de produção nas explorações 

agrícolas e florestais. Atualmente, a erosão hídrica é o principal processo de 

degradação do solo nas condições edafoclimáticas mediterrânicas de 

Portugal, encontrando-se 18,6% da superfície agrícola em risco moderado a 

elevado”.

Os processos de desertificação e de destruição de solo arável 

tendem a acentuar-se. Neste sentido, há que atuar de modo 

preventivo, conciliando os interesses económicos associados à 

exploração do solo com os interesses da preservação deste 

recurso, que é finito. Para isso, há que desenvolver uma agricultura 

intensiva subordinada às preocupações preservacionistas, como 

meio de assegurar a sustentabilidade do recurso. Por outro lado, 

há que considerar a gestão do território como um meio 

importante para assegurar a complementaridade de funções no 

âmbito da utilização do solo e desenvolvimento de diversos 

sistemas agrícolas.

• “A agricultura e floresta têm um papel importante na preservação da 

paisagem; (…) na proteção do solo; (…) na preservação da biodiversidade.”

A paisagem do Concelho é profundamente humanizada, a 

preservação da sua qualidade depende dos sistemas de exploração 

agrícola, em termos de ordenamento e de impactes que gera, 

situação extensível aos valores naturais e construídos presentes no 

território.

• “Contributo positivo da agricultura e floresta para a melhoria da qualidade 

do ar; Capacidade de sequestro de carbono da floresta e agricultura que 

pode contribuir para compensar emissões de GEE de outros setores”.

O acréscimo da massa verde resultante das plantações de regadio 

é um elemento positivo, não só a nível local, como global, esta 

valia territorial não tem sido aproveitada. 

• “Dificuldade de remunerar convenientemente e de forma abrangente os 

valores ligados à biodiversidade, nomeadamente de ecossistemas agrícolas e 

florestais associados aos efeitos positivos, ao nível do sequestro do carbono, 

da biomassa e da matéria-orgânica do solo, justificam a necessidade da sua 

preservação”.

Esta questão também está em linha com que foi referido no ponto 

anterior; no entanto, em matéria de solo há que equacionar os 

efeitos da intensificação, principalmente nos primeiros anos das 

plantações e os seus efeitos sobre a erosão. De referir ainda, a 

importância do ordenamento como fator decisivo ao nível da 

preservação da qualidade do ar nas relações de proximidade das 

culturas com as áreas residenciais.

• “Recursos endógenos diversificados (natureza e biodiversidade, sistemas 

agro-silvo-pastoris, património material e imaterial)”.

Os sistemas monoculturais não favorecem o aproveitamento 

diversificado dos resursos, e a inexistência de funções 

complementares previstas no ordenamento só piora a situação.

PDR2020 - Elementos de diagnóstico (síntese)
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Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas 

associadas à intensificação da agricultura

“Défice agroalimentar é estrutural na economia portuguesa; 

Dificuldade da produção nacional para acompanhar o 

crescimento da procura alimentar (…)”

Esta situação remete para questionamentos nos domínios da 

autosuficiência alimentar e em aspetos de soberania que transcendem 

claramente o âmbito territorial do Concelho. No entanto, é um dado a ter 

em consideração pois os regimes monoculturais em pouco contribuem para 

minimizar esta fragilidade.

“Potencial produtivo agrícola nacional limitado pelas condições 

edafoclimáticas dominantes; A água é um fator limitante da 

produção agrícola”.

As características referidas contribuem para o acréscimo da pressão sobre a 

utilização racional e sustentável dos recursos, em contexto de intensificação, 

onde pode efetivamente ocorrer, destacando-se as áreas de rega. Isto deve 

significar uma atenção redobrada sobre os sistemas de planeamento e de 

ordenamento ao nível do território.

“Capacidade de armazenamento de água é insuficiente para a 

regularização interanual dos seus usos (…)”.

Com o EFMA tem ocorrido o desinteresse por infraestruturas de rega a nível 

local, onde é evidente algum abandono. Esta situação é desajustada à 

estratégia do PDR, à realidade efetiva e corresponde a irracionalidades face 

ao desaproveitamento de investimentos já realizados, muitos financiados 

por dinheiros públicos.

“Existência de situações localizadas de poluição com nitratos 

de origem agrícola; Elevado risco de erosão, perda de matéria 

orgânica e desertificação do solo”;

Estas fenómenos existem isolada ou conjugadamente no território 

concelhio, com tendência a gravarem-se se não forem tomadas medidas 

como reconhece genericamente o PDR. A poluição com nitratos é uma 

ameaça real sobretudo nas áreas inseridas nos gabros de Beja que 

corresponde em grande parte aos espaços de intensificação por excelência. 

Nas zonas de transição para o Vale do Guadiana e Campo Branco com 

declives mais acentuados a destruição do solo arável é uma realidade 

efetiva, agravada com a intensificação cultural no espaço agrossilvopastoril 

e com a acentuação dos regimes extremos de pluviosidade.

“Dificuldade de remuneração abrangente dos valores ligados à 

biodiversidade; Baixa representatividade da agricultura 

biológica na SAU”;

Esta é uma questão importante na relação económica entre os espaços 

urbano e rural e que pode contribuir para a minimização das assimetrias 

territoriais. Para isso, há serviços de natureza ambiental prestados nas áreas 

rurais que deveriam ser devidamente remunerados, em função do valor 

social que representam ao nível do restabelecimento de equilibrios 

ambientais. A agricultura biológica é uma opção que associada aos serviços 

ambientais deveria ser o referencial para a viabilização dos espaços agro-

silvo-pastoris, a par de produtos de qualidade originados de outros regimes 

produtivos. 

“Reduzida atividade económica e pouco diversificada nas zonas 

rurais; Rendimento per capita da população das zonas rurais 

inferior à média do Continente com 27,4% da população em 

risco de pobreza (após transferências sociais); Baixa densidade 

populacional com perda de população, nomeadamente 

agrícola, e perda de emprego; Envelhecimento da população 

rural e com baixa formação”.

Este conjunto de questões ainda caracterizam o sistema económico e social 

do Concelho. A diversificação das economias  de base local é uma questão 

central que, em princípio, não é ajustável com os regimes monoculturais. 

Outro domínio importante para consolidação da matriz de diversificação é o 

aprofundamento das atividades de processamento e de transformação, a 

par do setor de serviços ambientais e outros incorporados diretamente nos 

processos produtivos. Com o reforço e consolidação da base económica é 

possível aumentar o rendimento disponível no território, melhorar o nível 

de vida e diminuir a influência dos fatores que provocam as perdas 

demográficas.

Elementos informativos resultantes da análise SWOT cosiderada 

no PDR2020

Pontos Fracos

PDR2020 - Considerações sobre os elementos de avaliação 1 (Pontos fracos)
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Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas associadas à 

intensificação da agricultura

Predomínio de produções adaptadas às condições 

edafoclimáticas

Esta característica está presente no Concelho, que assume importância, tanto nos 

processos de intensificação, como entre os mais extensivos, estes últimos 

associados aos produtos de qualidade e aos serviços ambientais e turismo.

Diversidade regional e técnico-produtiva da agricultura ao 

longo do território

O Concelho dispõe de um território diversificado sob o ponto de vista biofísico que 

pode acolher oportunidades de intensificação e extensificação por via do 

aproveitamento sustentável dos recursos, desempenhando o ordenamento um 

papel essencial para enquadrar os processos de transformação de uso e ocupação 

do solo. A identificação clara de regras de ocupação específicas e diferenciadas para 

os espaços agrícola e agrossilvopastoril ao nível do PDM de Beja vem potenciar este 

ponto forte.

Potencial de produção com qualidade diferenciada para a 

maior parte dos produtos agrícolas nacionais e com um 

número muito significativo de denominações de origem

Este ponto forte foi reconhecido no PDM de Beja e o ordenamento previsto visa 

potenciar os seus efeitos sobre o desenvolvimento do território concelhio.

Capacidade de resposta do sector agrícola a estímulos de 

mercado e políticas públicas

O EFMA é um exemplo importante de política pública ao serviço do 

desenvolvimento local e regional, que tem sustentado os processos de mudança em 

curso na agricultura, tendo havido uma resposta positiva ao nível da dinamização 

económica, que destoa por vezes com as necessidades de ordenamento funcional do 

espaço rural, sobretudo em relação à ocupação do solo, não tendo sido 

privilegiadas, em alguns casos, a sustentabilidade dos recursos envolvidos.

Mais de metade dos produtos agrícolas nacionais é 

incorporada na indústria agroalimentar

Este dado é importante, naturalmente que o nível de transformação pode ser 

aumentado, representando uma mais-valia para o território, particularmente do 

interior. 

Elementos informativos resultantes da análise SWOT 

cosiderada no PDR2020

Pontos fortes

PDR2020 - Considerações sobre os elementos de avaliação 2 (Pontos fortes)

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas associadas à 

intensificação da agricultura

Forte crescimento do consumo global de bens 

alimentares

Esta é uma tendência sustentada devido ao aumento da população mundial e ao 

acréscimo do nível de urbanização que retira anualmente muitos ativos de regimes 

de autosuficiência para passarem a depender dos mercados de bens alimentares.

Procura crescente de produtos biológicos, da época, 

regionais e nacionais nomeadamente da dieta 

mediterrânica

Nas sociedades mais desenvolvidas está a crescer a procura por produtos de 

qualidade, incluindo os estratos sociais com maior poder de compra nos países de 

desenvolvimento mediano. A dieta mediterrânica tem ganho adeptos por todo o 

mundo, potenciando os produtos obtidos na nossa região.

Maior procura dos produtos endógenos (produtos 

locais, recursos silvestres, cinegéticos)

Imagem positiva de produtos certificados 

(ambiental ou de origem) ao nível agrícola e 

florestal

Elementos informativos resultantes da análise SWOT 

cosiderada no PDR2020

Oportunidades

Estas duas temáticas estão associadas, merecendo uma articulação estratégica 

para que na nossa região sejam potenciadas enquanto oportunidades reais de 

desenvolvimento da agricultura e da idústria alimentar. O marketing territorial 

desempenha um papel importante, assim como a certficação. Têm sido dados 

passos muito importantes mas há que continuar a promover iniciativas, sobretudo 

orientadas para os produtos oriundos dos espaços agrossilvopastoris, 

incorporando igualmente os serviços ambientais.

PDR2020 - Considerações sobre os elementos de avaliação 3 (Oportunidades)
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Quadro com as principais necessidades apuradas 

Resultante da análise SWOT, no PDR foi sistematizado, com rigor técnico e coerência 

metodológica, um conjunto de questões importantes que foram consideradas como 

necessidades, às quais se deve atender para que se concretize a estratégia definida no 

programa. No quadro seguinte apresentam-se as questões mais relevantes, 

equacionadas na perspetiva das temáticas em análise. 

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas associadas à 

intensificação da agricultura

Volatilidade dos preços das matérias-primas (cereais, petróleo) 

e dos consumos intermédios agrícolas

Pouca transparência no funcionamento do mercado, em 

particular na formação de preços

Dificuldade de acesso à terra

A oferta no mercado fundiário é marcadamente rígida, dificultando 

principalmente o desenvolvimento da agricultura de pequena e média escala. Por 

outro lado, o preço da terra (transacionada ou arrendada) incentiva à prática de 

níveis mais elevados de intensificação, para obter maior rentabilidade, refletindo-

se de modo negativo ao nível da sustentabilidade das explorações, 

determinando, em muitos casos, desajustamentos entre o ordenamento 

funcional e as ocupações efetivas.

Aumento da intensidade de fenómenos climáticos adversos; 

Alterações climáticas com efeitos negativos no sector agrícola 

e florestal

Riscos de incêndio e de agentes bióticos nocivos, potenciados 

pelas alterações climáticas

58% do território suscetível ao fenómeno da desertificação e 

com tendência a aumentar

O território do Concelho integra o espaço ameaçado por fenómenos de 

desertficação, tendo representado o regadio um meio minimizador desses 

efeitos. No entanto, a intensificação desajustada pode contribuir a médio/longo 

prazo para acentuar os processos locais de desertificação devido à destruição de 

solo arável. 

Risco de perda dos valores paisagísticos

Este é um risco evidente no território, tendo o PDM de Beja definido 

concretamente uma figura de planeamento para minimizar os efeitos que a 

intensificação agrícola pode causar, a "Faixa de Proteção Sanitária e Paisagística". 

Por outro lado, também definiu com pormenor a Estrutura Ecológica Municipal 

que tem um impacte importante sobre a paisagem.

Envelhecimento da população; Risco de aprofundamento da 

assimetria da distribuição populacional litoral-interior

Esta constitui uma tendência pesada a nível nacional, que afeta naturalmente o 

território concelhio, e que determina a espiral de regressão económica e social 

das regiões. Afigura-se de extrema importância avaliar o significado real que as 

mudanças ocorridas na agricultura tiveram ao nível da demografia, para além da 

simples constatação de ordem estatística.

Elementos informativos resultantes da análise SWOT cosiderada 

no PDR2020

Ameaças

Esta situação que caracteriza intrinsecamente o mercado é um dado que deve 

estar sempre presente, independentemente da escala de planeamento. Neste 

sentido, os territórios em que predominam regimes monoculturais assentes em 

culturas permanentes e que não controlam os mecanismos de mercado estão à 

partida mais vulneráveis, por se encontrarem mais expostos e sem flexibilidade 

devido à monodependência excessiva de mercados exclusivos.

Os fenómenos climáticos extremos acentuam a degradação dos solos e 

influenciam negativamente a resiliência da biosfera, contribuindo globalmente de 

modo negativo para a diminuição do potencial produtivo do setor agrícola e 

florestal. Os regimes monoculturais agravam, em princípio, as condições 

biofísicas de base e podem constituir um risco, até de natureza económica, para 

a exploração concertada dos recursos mobilizados na agricultura.

PDR2020 - Considerações sobre os elementos de avaliação 4 (Ameaças)
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Referência à estratégia do PDR2020 

Os objetivos estratégicos definidos no PDR2020 inserem-se em três pilares: criação de 

valor, proteção e gestão eficiente dos recursos e sustentabilidade do território.  

Este é de fato o “pano” de fundo em que se alicerça a estratégia definida para o setor 

neste instrumento. 

Assim, em termos de objetivos destacam-se seguidamente os que são considerados 

mais relevantes, como referência para a análise das temáticas abordadas no presente 

relatório. 

 

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas associadas à 

intensificação da agricultura

Volatilidade dos preços das matérias-primas (cereais, petróleo) 

e dos consumos intermédios agrícolas

Pouca transparência no funcionamento do mercado, em 

particular na formação de preços

Dificuldade de acesso à terra

A oferta no mercado fundiário é marcadamente rígida, dificultando 

principalmente o desenvolvimento da agricultura de pequena e média escala. Por 

outro lado, o preço da terra (transacionada ou arrendada) incentiva à prática de 

níveis mais elevados de intensificação, para obter maior rentabilidade, refletindo-

se de modo negativo ao nível da sustentabilidade das explorações, 

determinando, em muitos casos, desajustamentos entre o ordenamento 

funcional e as ocupações efetivas.

Aumento da intensidade de fenómenos climáticos adversos; 

Alterações climáticas com efeitos negativos no sector agrícola 

e florestal

Riscos de incêndio e de agentes bióticos nocivos, potenciados 

pelas alterações climáticas

58% do território suscetível ao fenómeno da desertificação e 

com tendência a aumentar

O território do Concelho integra o espaço ameaçado por fenómenos de 

desertficação, tendo representado o regadio um meio minimizador desses 

efeitos. No entanto, a intensificação desajustada pode contribuir a médio/longo 

prazo para acentuar os processos locais de desertificação devido à destruição de 

solo arável. 

Risco de perda dos valores paisagísticos

Este é um risco evidente no território, tendo o PDM de Beja definido 

concretamente uma figura de planeamento para minimizar os efeitos que a 

intensificação agrícola pode causar, a "Faixa de Proteção Sanitária e Paisagística". 

Por outro lado, também definiu com pormenor a Estrutura Ecológica Municipal 

que tem um impacte importante sobre a paisagem.

Envelhecimento da população; Risco de aprofundamento da 

assimetria da distribuição populacional litoral-interior

Esta constitui uma tendência pesada a nível nacional, que afeta naturalmente o 

território concelhio, e que determina a espiral de regressão económica e social 

das regiões. Afigura-se de extrema importância avaliar o significado real que as 

mudanças ocorridas na agricultura tiveram ao nível da demografia, para além da 

simples constatação de ordem estatística.

Elementos informativos resultantes da análise SWOT cosiderada 

no PDR2020

Ameaças

Esta situação que caracteriza intrinsecamente o mercado é um dado que deve 

estar sempre presente, independentemente da escala de planeamento. Neste 

sentido, os territórios em que predominam regimes monoculturais assentes em 

culturas permanentes e que não controlam os mecanismos de mercado estão à 

partida mais vulneráveis, por se encontrarem mais expostos e sem flexibilidade 

devido à monodependência excessiva de mercados exclusivos.

Os fenómenos climáticos extremos acentuam a degradação dos solos e 

influenciam negativamente a resiliência da biosfera, contribuindo globalmente de 

modo negativo para a diminuição do potencial produtivo do setor agrícola e 

florestal. Os regimes monoculturais agravam, em princípio, as condições 

biofísicas de base e podem constituir um risco, até de natureza económica, para 

a exploração concertada dos recursos mobilizados na agricultura.

PDR2020 - Considerações sobre os elementos de avaliação 4 (Ameaças)
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Aspetos de ordem programática 

O PDR2020 define um conjunto de programas específicos segundo o qual se estruturam 

as intervenções que servem de base à concretização dos objetivos estratégicos 

sinalizados. Neste sentido, destacam-se os enquadramentos programáticos de natureza 

operacional que têm implicações com as temáticas em análise. 

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas 

associadas à intensificação da agricultura

Promoção de uma gestão eficiente e proteção dos recursos
Pressuposto estratégico fundamental para assegurar o 

desenvolvimento integrado e sustentável do espaço rural 

Ultrapassar as limitações na disponibilidade de água e melhoria da eficiência 

na sua utilização

Face à situação geográfica do Concelho e à tendência das 

alterações climáticas, a disponibilidade de água como suporte em 

geral das atividades humanas é uma questão central. Embora o 

EFMA constitua um empreendimento incontornável que veio 

proporcionar uma alteração qualitativa sem precedentes nas 

condições de acesso ao recurso hídrico de superfície, a boa gestão 

deve-se impor, e o aproveitamento local do recurso deve 

prosseguir sob o lema "aproveitar e manter a água o mais tempo 

possível no território".

Proteção dos recursos naturais: água e solo

A proteção que se refere diz respeito igualmente à qualidade 

destes recursos, como forma de os preservar para serem 

disponibilizados em proveito da economia e da sociedade.

Proteção e promoção da biodiversidade

A exploração desenfreada e desordenada de qualquer recurso 

provoca sempre impactes extremamente negativos que põe em 

causa a sustentabilidade dos processos envolvidos, destacando-se 

no espaço rural os sistemas biofisicos como os principais a serem 

afetados. Daí a importância da conservação dos valores naturais e 

da preservação da biodiversidade.

Combate à desertificação

A desertificação já é um fenómeno influente no território do 

Concelho, a tendência natural é do seu agravamento. Assim, a 

intensificação da agricultura tem forçosamente de sujeitar-se a 

esta realidade, reforçando os mecanismos de proteção dos 

aquíferos, de minimização dos efeitos de erosão hídrica dos solos e 

de gestão sustentável da água, incluindo a proteção dos sistemas e 

estruturas ecológicas do território.

Criação de condições para a dinamização económica e social do espaço rural
A revitalização da base económica do Concelho constitui o 

elemento fulcral para aprofundar os processos de 

desenvolvimento. 

Diversificação da atividade económica

Este pressuposto deve ser considerado para efeitos de avaliação no 

âmbito dos resultados alcançados com os modelos de 

intensificação da agricultura emergentes no espaço do EFMA, 

principalmente tendo em conta as expetativas iniciais que 

fundamentaram o lançamento do empreendimento.

Criação de condições de viabilidade da pequena agricultura

Face à realidade que se conhece, a pequena agricultura tem vindo a 

ser preterida na área de influência do EFMA, onde têm ocorrido os 

principais processos de intensificação. Assim, há muito por fazer 

neste domínio, como é reconhecido por este instrumento de 

planeamento.

Melhoria da qualidade de vida das zonas rurais

A produção de riqueza, a distribuição do rendimento e a 

oportunidade de viver em ambientes saudáveis e humanamente 

desenvolvidos são condições essenciais para a melhoria da 

qualidade de vida. Neste sentido, esta avaliação deverá ser feita no 

âmbito das transformações em curso para se definir com maior 

objetividade e rigor o rumo estratégico do Concelho.

Objetivos estratégicos considerados no PDR2020

PDR2020 - Identificação dos principais objetivos
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Como consideração final no âmbito deste ponto de análise, importa referir que os 

elementos descritos consideram-se imprescindíveis, enquanto enquadramentos dos 

processos de intensificação da agricultura, para que as intervenções que ocorram no 

território sejam inseridas numa perspetiva integrada de desenvolvimento devidamente 

concertada com os princípios da sustentabilidade.  

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas 

associadas à intensificação da agricultura

Restauração, preservação e reforço da biodiversidade, inclusivamente nas 

zonas NATURA 2000, nas zonas sujeitas a condicionantes naturais ou outras 

das condicionantes específicas, nos sistemas agrários de elevado valor 

natural, bem como dos estados das paisagens europeias (P4A)*

A recuperação dos sistemas biofísicos constitui uma preocupação 

firmada em programa que se afigura transversal ao território e não 

se restringe apenas aos espaços reservados a regimes de proteção 

especial, ao contrário de opiniões manifestadas nas sessões. 

Assim, à parte das vocações específicas, está estabelecido que as 

funções de preservação devem ser exercidas no espaço rural, 

naturalmente que equacionadas e devidamente compatibilizadas 

com os regimes intensivos de uso do solo.

Melhoria da gestão da água, assim como dos adubos e dos pesticidas (P4B)*

A água, enquanto recurso escasso, está submetido a um regime 

jurídico no âmbito do qual a concretização de uma boa gestão em 

contexto de sustentabilidade se impõe, estando associada a 

quadros   de gestão específicos de meios técnicos e tecnológicos 

utilizados na agricultura.

Prevenção e diminuição da erosão e melhoria da gestão dos solos (P4C)*

Os solos, a par da água, constitui um recurso central que é objeto 

de políticas setoriais especifícas de conservação e preservação 

presente em todos os espaços sujeitos a ordenamento.

Melhoria da eficiência na utilização da água pelo setor agrícola (P5A)*
O uso eficiente constitui uma vertente das preocupações de 

preservação dos recursos, nomeadamente hídricos.

Promoção da conservação e do sequestro de carbono na agricultura e na 

silvicultura (P5E)*

Com efeitos eminentemente globais, o sequestro de carbono 

traduz-se num importante serviço ambiental cuja valia económica, 

para além da social, urge aprofundar e equacionar, como meio de 

valorização de uma importante função do espaço rural.

Facilitação da diversificação, da criação e do desenvolvimento das pequenas 

empresas, bem como da criação de empregos (P6A)*

Esta linha de intervenção tem uma tradução territorial que tem de 

ser permanentemente equacionada no âmbito das opções locais 

de desenvolvimento e de ordenamento, que passa por privilegiar a 

diversificação de atividades e culturas, reforçar os processos de 

integração setorial em fileiras e promover a dinamização do tecido 

empresarial de base local e a valorização do trabalho do espaço 

rural, particularmente ligado à agricultura e aos serviços 

territoriais (nomeadamente turismo e ambiente).

Fomento do desenvolvimento local nas zonas rurais (P6B)*

A diversificação da base económica, a aposta em produções que 

dinamizem o mercado de trabalho e o aprofundamento da 

transformação de matérias-primas com incorporação de valor a 

nível local constituem pressupostos essenciais de desenvolvimento 

rural.

Nota: * - identificação alfanumérica dos programas

Identificações programáticas  previstas no PDR2020

PDR2020 - Identificação dos principais programas
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5.2 Programa de Ação para as Zonas Vulneráveis 

No Concelho de Beja localiza-se uma área considerável da Zona Vulnerável n.º 5, 

identificada pela Portaria n.º 164/2010, de 16 de março, que aprova a lista das Zonas 

Vulneráveis de Portugal Continental e as respetivas cartas, constando a caracterização 

destas zonas no Anexo I da Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto.  

Assim, existem nove zonas representando a área total de 4011,07 km2, que corresponde 

a cerca de 4,5% da superfície do território nacional. A ZV5 é identificada como Zona 

Vulnerável de Beja, corresponde a 328,6 km2, localizando-se em parte dos concelhos de 

Ferreira do Alentejo, Beja e Serpa. Segundo o anexo I da referida portaria, a ZV5 é 

constituída pelo sistema aquífero — Gabros de Beja, “com um relevo plano ou quase 

plano a suave (66 % da área)”, com “declives moderado a ligeiramente acentuado em 

22 %” e em que a “restante área (12 %) apresenta um declive ligeiramente acentuado a 

acentuado, estendendo-se pelas margens do rio Guadiana e pela área circunscrita pelas 

povoações de Beringel, Peroguarda, Ferreira do Alentejo e Mombeja”. A área desta ZV 

que se localiza no Concelho de Beja corresponde a 220,2 Km2, representando 67% da 

sua área total e cerca de 20% da superfície total do Concelho de Beja, o que assume uma 

expressão muito significativa. 

Este programa resulta da transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva 

n.º91/676/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa à proteção das águas 

contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola, que consta do Decreto-Lei n.º 

235/97, de 3 de setembro, entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de 

março. 

O DL n.º 235/97 consagra como objetivos “a redução da poluição das águas causada ou 

induzida por nitratos de origem agrícola, bem como impedir a propagação desta 

poluição”. 

Este diploma determina no artigo 6.º que “A fim de assegurar um nível geral de proteção 

de todas as águas contra a poluição causada ou induzida por nitratos de origem agrícola, 

será aprovado um Código de Boas Práticas Agrícolas pelos Ministros da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas e do Ambiente”.  
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O conteúdo essencial deste código é definido pelo mesmo diploma no anexo III quando 

são estabelecidas disposições que devem enquadrar as boas práticas27. 

Este diploma também define os programas de ação que “serão aprovados, por portaria 

do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas”, e aplicados “às 

zonas qualificadas como vulneráveis nos termos (…), tendo em conta os dados 

científicos e técnicos disponíveis bem como as condições do ambiente, em particular as 

edafoclimáticas, nas diferentes regiões”, mais especificamente no anexo IV que 

identifica as medidas a incluir nesses programas. 

Há um aspeto que importa referir que se relaciona com o horizonte temporal em que se 

desenvolveu o processo de enquadramento legislativo, sobre o qual não se tece 

qualquer apreciação, apenas deixa-se a informação para ser individualmente 

considerada, nomeadamente: 

1. Em 12 de Dezembro de 1991 é publicada a Diretiva n.º 91/676/CEE do Conselho, 

vulgarmente designada por “DIRETIVA «NITRATOS»”; 

2. Em 11 de março de 1999 é publicado o Decreto-Lei n.º 68/99 que transpõe para 

a ordem jurídica interna a respetiva Diretiva, relativa à proteção das águas contra 

a poluição causada por nitratos de origem agrícola, e que altera o anterior, de 12 

de Dezembro de 1991; 

3. Em 16 de março 2010 é publicada a Portaria n.º 164/2010 que aprova a lista das 

Zonas Vulneráveis de Portugal Continental e as respetivas cartas;  

4. Em 28 de agosto de 2012 é publicada a Portaria n.º 259/2012 que estabelece o 

programa de ação para as zonas vulneráveis de Portugal continental. Aliás, “veio 

estabelecer um único programa de ação para as zonas vulneráveis de Portugal 

Continental”28. 

 

 
27 1) Os períodos em que a aplicação de fertilizantes aos solos não é apropriada; 2) A aplicação de fertilizantes em terrenos de forte 

inclinação; 3) A aplicação de fertilizantes em terrenos saturados de água, inundados, gelados ou cobertos de neve; 4) As condições 
de aplicação de fertilizantes nas proximidades de cursos de água; 5) A capacidade e a construção de depósitos de estrume animal, 
incluindo medidas que evitem a poluição da água pela drenagem e derramamento para as águas subterrâneas ou superficiais de 
líquidos que contenham estrume animal e efluentes provenientes de materiais vegetais armazenados, tais como silagem; 6) Os 
métodos de aplicação de fertilizantes, incluindo a dose e a uniformidade do espalhamento, tanto dos fertilizantes químicos como 
do estrume animal, de forma a manter as perdas de nutrientes para a água a um nível aceitável; 7) Gestão de utilização do solo, 
incluindo sistemas de rotação de culturas e a proporção relativa entre a área consagrada às culturas permanentes e às culturas 
anuais; 8) Manutenção de um nível mínimo de revestimento vegetal do solo durante as épocas (pluviosas) que absorverá o azoto 
do solo que, de outra forma, poderia provocar a poluição da água pelos nitratos; 9) Elaboração de planos de fertilização para cada 
uma das explorações e de um registo da utilização de fertilizantes; 10) Prevenção da poluição da água provocada pela drenagem ou 
pela infiltração para além das raízes das plantas nos sistemas de irrigação.” 
 
28 In Despacho n.º 1230/2018 
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Aspetos mais relevantes do Programa 

Este programa vincula diretamente os agricultores titulares de explorações agrícolas, 

total ou parcialmente, localizadas em Zonas Vulneráveis estando obrigados29 à aplicação 

das medidas nele contidas, bem como as constantes no Código de Boas Práticas 

Agrícolas para a proteção da água contra a poluição com nitratos e fosfatos de origem 

agrícola (Despacho n.º 1230/2018, de 5 de fevereiro). 

O primeiro Código de Boas Práticas Agrícolas, publicado em dezembro de 1997, mereceu 

a devida atualização estando em vigor com carácter de obrigatoriedade as disposições 

contidas no referido despacho, que contempla, entre outras referências fundamentais, 

as seguintes: 

• Princípios gerais da fertilização racional; 

• Tipologias de adubos contendo azoto e seu comportamento no solo; 

• Tipologias de adubos contendo fósforo e seu comportamento no solo; 

• Aplicação de Adubos Contendo Azoto (Quantidades a Aplicar, Épocas e Técnicas 

de Aplicação dos Adubos Azotados); 

• Aplicação de Adubos Contendo Fósforo (Quantidades a Aplicar, Épocas e 

Técnicas de Aplicação dos Adubos Fosfatados); 

• Aplicação de Corretivos Orgânicos (Estrumes e Chorumes, Lamas de Depuração); 

• Aplicação de Fertilizantes em Situações Especiais (Aplicação de Fertilizantes em 

Terrenos Declivosos, Aplicação de Fertilizantes em Terrenos Adjacentes a Cursos 

de Água e Captações de Água Potável ou para Rega, Aplicação de Fertilizantes 

em Solos Saturados com Água, Alagados, Gelados ou Cobertos de Neve); 

• Aspetos da Gestão e Utilização do Solo Relacionados com a Dinâmica do Azoto e 

do Fósforo (Princípios Gerais, Rotações Culturais, Culturas Permanentes); 

• Gestão da Rega; 

• Planos de Fertilização e Registo dos Fertilizantes Utilizados na Exploração 

Agrícola; 

• Armazenamento e Manuseamento de Adubos Inorgânicos; 

• Armazenamento e Manuseamento de Efluentes Pecuários. 

As entidades com competência ao nível da Zona Vulnerável de Beja são: Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo – Controlo anual ao nível da parcela ou de 

parcelas homogéneas; Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) – Rede de 

 
29 https://www.dgadr.gov.pt/images/docs/hidrologia/F1_Zonas_Vulneraveis.pdf 
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monitorização para controlo da concentração de nitratos nas águas subterrâneas; 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) – Acompanhamento, ao 

nível nacional, da implementação do Programa de Ação das Zonas vulneráveis.  

Apenas com carácter informativo de ordem geral e sem grandes pormenores, destaca-

se o enquadramento referente às obrigações por parte dos agricultores, devendo ser 

assegurada a identificação das parcelas no iSIP30 e a aplicação de boas práticas agrícolas 

segundo o CBPA31 

A aplicação das boas práticas subdivide-se em três vertentes essenciais: 

- Gestão dos fertilizantes, com a identificação das técnicas de aplicação, considerando 

os solos com excesso de água, definindo o plano de fertilização, as épocas de aplicação 

e organização do respetivo registo;  

- Gestão da rega com vista a evitar ou reduzir ao mínimo as perdas por escoamento à 

superfície do solo ou por infiltração, para proporcionar condições favoráveis para uma 

eficiente absorção dos nitratos pelo raizame das culturas, a adotar o método de rega 

mais apropriado e a dimensionar adequadamente o sistema de rega, considerando 

basicamente as características do solo e topografia do terreno, a qualidade e quantidade 

de água disponível, o sistema cultural e, naturalmente, as condições climáticas; 

- Práticas em terrenos declivosos exigem a “aplicação de fertilizantes de modo a reduzir 

ou eliminar o risco de arrastamento do azoto e do fósforo”, evitando as fortes chuvadas. 

Nos solos adjacentes a cursos de água, “deverá ter-se em consideração a necessidade 

de guardar uma faixa tampão a partir da linha limite do leito dos cursos de água, sem 

qualquer fertilização, mobilização do solo ou instalação de novas culturas, exceto no 

caso das pastagens permanentes, procurando assegurar ainda a manutenção de uma 

barreira vegetal/ripícola e a cobertura vegetal na faixa tampão, quando justificável”32. 

Como nota final, é importante referir que o eventual estrangulamento sobre o controlo 

de nitratos nos aquíferos mais vulneráveis não se reporta basicamente a limitações ao 

 
30 Sistema de Identificação Parcelar Online foi criado com o objetivo de constituir um instrumento do "Sistema Integrado de Gestão 
e Controlo" (SIGC) por forma a assegurar a regularidade das operações financiadas pelo FEOGA. O projeto iSIP pretendeu, assim, 
fazer a reengenharia do sistema, disponibilizando a informação para consulta e atualização através da Internet, alargando o acesso 
a todas as entidades que com ele interagem e promovendo a interoperabilidade com outros sistemas de informação internos e 
externos ao IFAP, IP. (Fonte: http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/ServicosCidadao/Paginas/Sistema-de-Identificação-Parcelar-
Online-(iSIP).aspx) 
 
31 Código de Boas Práticas Agrícolas 

 
32 Despacho n.º 1230/2018 (ponto 9) 
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nível do enquadramento legislativo e normativo; mas a haver, dever-se-á a insuficiências 

nos sistemas de monitorização e acompanhamento das situações concretas e 

presumivelmente à falta de rigor e disciplina, e bem como insuficiência de meios na 

aplicação das disposições existentes.  
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5.3 Referências de enquadramento e às questões de ordem estratégica relativas aos 

recursos hídricos  

No âmbito da gestão dos recursos hídricos (RH), a Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 

58/2005, de 29 de dezembro, constitui o referencial fundamental e estruturante para 

enquadramento estratégico e operacional do setor. Para além desta Lei, há 

instrumentos de planeamento igualmente relevantes, destacando-se o Plano Nacional 

da Água, os Planos de Gestão da Região Hidrográfica e, na perspetiva de financiamento, 

o Programa Nacional de Regadios. 

Importa ainda destacar o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) que, 

no fundo, sela o perímetro de enquadramento da gestão dos RH, reportando 

disposições essenciais para a concretização dos objetivos de sustentabilidade. 

Nos próximos cinco pontos abordar-se-ão, de modo muito breve, estes instrumentos, 

evidenciando aspetos de interesse para a análise da temática da intensificação da 

agricultura. 

5.3.1  A Lei da Água 

A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, mais conhecida como a “Lei da Água” (LA para 

referência no presente capítulo), foi objeto de sucessivas alterações pelos Decretos-Leis 

nº 245/2009, de 22 de setembro, DL nº 60/2012, de 14 de março, e DL nº 130/2012, de 

22 de junho, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 

O DL nº 130/2012 procede à republicação da Lei n.º 58/2005, portanto para efeitos da 

presente análise o referencial de enquadramento fundamental reporta-se a este DL. 

A LA assegura a transposição da Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de outubro, que estabelece um quadro de ação comunitária no domínio 

da política da água.  

Assim, o conteúdo legislativo responde ao ordenamento jurídico europeu, constituindo 

a LA o referencial basilar para que seja assegurado uma gestão sustentável dos recursos 

hídricos em Portugal. 
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Dos objetivos consagrados na LA (artigo 1.º ponto 1) destacam-se os seguintes: 

“a) Evitar a continuação da degradação e proteger e melhorar o estado dos ecossistemas 

aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente 

dependentes dos ecossistemas aquáticos, no que respeita às suas necessidades de água; 

b) Promover uma utilização sustentável de água, baseada numa proteção a longo prazo 

dos recursos hídricos disponíveis; 

(…) 

d) Assegurar a redução gradual da poluição das águas subterrâneas e evitar o 

agravamento da sua poluição; 

e) Mitigar os efeitos das inundações e das secas; 

f) Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e 

subterrânea de boa qualidade, conforme necessário para uma utilização sustentável, 

equilibrada e equitativa da água; 

(…)” 

Está definido como âmbito de aplicação da LA “(…) além das águas, os respetivos leitos 

e margens, bem como as zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas 

protegidas”, que abrange na área do Concelho os Gabros de Beja, como zona vulnerável. 

A LA adota os princípios da Lei de Bases do Ambiente e ainda princípios específicos, que 

importa destacar, com o propósito de clarificação dos conteúdos de intervenção e 

abrangência, evidenciam-se os seguintes: “(a) Princípio do valor social da água, que 

consagra o acesso universal (…); (b) Princípio da dimensão ambiental da água, nos 

termos do qual se reconhece a necessidade de um elevado nível de proteção da água 

(…); (c) Princípio do valor económico da água, por força do qual se consagra o 

reconhecimento da escassez atual ou potencial deste recurso e a necessidade de 

garantir a sua utilização economicamente eficiente (…); (d) Princípio de gestão 

integrada das águas e dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados e zonas 

húmidas deles diretamente dependentes (…); (e) Princípio da precaução, nos termos do 

qual as medidas destinadas a evitar o impacte negativo de uma ação sobre o ambiente 

devem ser adotadas, mesmo na ausência de certeza científica da existência de uma 

relação causa-efeito entre eles; (f) Princípio da prevenção, por força do qual as ações 

com efeitos negativos no ambiente devem ser consideradas de forma antecipada por 

forma a eliminar as próprias causas (…); (g) Princípio da correção, prioritariamente na 



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO 

Parte C – Processos de Transformação: Meios de Enquadramento 
 

fonte (…); (h) Princípio da cooperação, que assenta no reconhecimento de que a 

proteção das águas constitui atribuição do Estado e dever dos particulares; (i) Princípio 

do uso razoável e equitativo das bacias hidrográficas partilhadas (…)”. 

A unidade territorial de natureza estratégica para efeitos de planeamento e gestão é a 

região hidrográfica (RH), que no âmbito do Concelho são a RH6 do Sado e Mira e a RH7 

do Guadiana, que compreendem as bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e outras 

pequenas ribeiras adjacentes e a bacia hidrográfica do rio Guadiana. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), como autoridade nacional da água 

representa o Estado como garante da política nacional e prossegue as suas atribuições, 

ao nível territorial, de gestão dos recursos hídricos, incluindo o respetivo planeamento, 

licenciamento, monitorização e fiscalização ao nível da região hidrográfica, através dos 

seus serviços desconcentrados. 

Assim a APA, I. P., de acordo com o ponto 4 do art.º 8.º (Autoridade nacional da água), 

pode delegar competências, mediante a prévia celebração de protocolos ou contratos 

de parceria, nas autarquias e nas associações de utilizadores e em concessionários de 

utilização de recursos hídricos “poderes de licenciamento e fiscalização de utilização de 

águas e poderes para elaboração e execução de planos específicos de gestão das águas 

ou programas de medidas previstas nos artigos 30.º e 32.º33”. A APA, I. P. pode ainda 

celebrar contratos-programa com qualquer das entidades referidas anteriormente com 

as quais foi objeto de delegação de competências.  

As CCDR têm um papel importante dado que asseguram: “(a) A proteção e valorização 

das componentes ambientais das águas (…) através dos instrumentos de gestão 

territorial; (b) O exercício das competências coordenadoras que lhe são atribuídas por 

lei no domínio da prevenção e controlo integrados da poluição” (Artigo 10.º - Comissões 

de coordenação e desenvolvimento regional, ponto 1). 

Face ao exposto e em termos de acompanhamento da evolução do estado de 

preservação dos recursos hídricos e da gestão coordenada, o enquadramento legislativo 

 
33 30.º (Programas e medidas), nomeadamente com vista “à proteção da água e à realização dos objetivos ambientais estabelecidos, 

o plano de gestão da bacia hidrográfica assegura o estabelecimento de um programa de medidas para cada região hidrográfica ou 

para a parte de qualquer região hidrográfica internacional que pertença ao seu território” entre outros domínios previstos. 32.º 

(Tipos de medidas), nomeadamente “um conjunto de medidas para sistemática proteção e valorização dos recursos hídricos, 

complementares das constantes dos planos de gestão de bacia hidrográfica”. 
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em vigor é suficientemente flexível e abrangente para permitir uma supervisão de 

proximidade. 

O ordenamento e planeamento dos recursos hídricos tem como princípios de referência 

“compatibilizar, de forma integrada, a utilização sustentável desses recursos com a sua 

proteção e valorização, bem como com a proteção de pessoas e bens contra fenómenos 

extremos associados às águas”, através de atuações “planeadas e reguladas as 

utilizações dos recursos hídricos das zonas que com eles confinam de modo a proteger 

a quantidade e a qualidade das águas, os ecossistemas aquáticos e os recursos 

sedimentológicos” (art.º 14.º). 

Para cumprimento destes princípios destacam-se, entre outros, os seguintes âmbitos de 

intervenção: “os perímetros de proteção e as áreas adjacentes às captações de água 

para consumo humano, as áreas de infiltração máxima para recarga de aquíferos e as 

áreas vulneráveis à poluição por nitratos de origem agrícola”, bem como “partes de 

bacias, aquíferos ou massas de água, que, pelas suas características naturais e valor 

ambiental, económico ou social, assumam especial interesse público” (art.º 15.º pontos 

3 e 4). 

Os instrumentos identificados são: “a) Planos especiais de ordenamento do território; 

b) Planos de recursos hídricos; c) Medidas de proteção e valorização dos recursos 

hídricos”. 

Como definição de vinculação destaca-se: “Os instrumentos de gestão territorial 

incluem as medidas adequadas à proteção e valorização dos recursos hídricos na área a 

que se aplicam de modo a assegurar a sua utilização sustentável, vinculando a 

Administração Pública e os particulares” (art.º 19.º ponto 1). 

O planeamento das águas submete-se aos seguintes objetivos: “a) Garantir a sua 

utilização sustentável, assegurando a satisfação das necessidades das gerações atuais 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades; b) Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, 

tendo em conta o valor económico de cada um deles, bem como assegurar a 

harmonização da gestão das águas com o desenvolvimento regional e as políticas 

sectoriais, os direitos individuais e os interesses locais; c) Fixar as normas de qualidade 

ambiental e os critérios relativos ao estado das águas” (art.º 24.º ponto 1). 

Para efeitos da apreensão da natureza e âmbito das intervenções e condições de 

utilização dos RH, é importante referir os princípios de planeamento: “a) Da integração 
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- a atividade de planeamento das águas deve ser integrada horizontalmente com outros 

instrumentos de planeamento da administração, de nível ambiental, territorial ou 

económico; b) Da ponderação global - devem ser considerados os aspetos económicos, 

ambientais, técnicos e institucionais (…) garantindo a sua preservação (…) e a sua 

utilização eficiente, sustentável e ecologicamente equilibrada; c) Da adaptação 

funcional - os instrumentos de planeamento das águas devem diversificar a sua 

intervenção na gestão de recursos hídricos em função de problemas, necessidades e 

interesses públicos específicos (…); d) Da durabilidade - o planeamento da água deve 

atender à continuidade e estabilidade do recurso em causa (…); e) Da participação - 

quaisquer particulares, utilizadores dos recursos hídricos e suas associações, podem 

intervir no planeamento das águas (…); f) Da informação - os instrumentos de 

planeamento de águas constituem um meio de gestão de informação acerca da 

atividade administrativa de gestão dos recursos hídricos em cada bacia hidrográfica; g) 

Da cooperação internacional - no âmbito da região hidrográfica internacional, o 

planeamento de águas deve encarar, de forma concertada, os problemas de gestão dos 

recursos hídricos” (art.º 25.º). 

A participação no processo de planeamento referente a este IGT tem lugar a partir de 

dois enquadramentos, respetivamente através do processo de discussão pública e da 

representação dos utilizadores nos órgãos consultivos da gestão das águas (artigo 26.º). 

No âmbito da LA está previsto a existência do Plano Nacional “enquanto documento 

estratégico e prospetivo” que se traduz no “instrumento de gestão das águas que 

estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e as regras de 

orientação dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de bacias hidrográficas e por 

outros instrumentos de planeamento das águas” (artigo 28.º).  

O conteúdo deste plano está definido nos seguintes termos: “a) Uma análise dos 

principais problemas das águas (….); b) Um diagnóstico da situação à escala nacional 

com a síntese, articulação e hierarquização dos problemas e das potencialidades 

identificados; c) A definição de objetivos (…) globais e sectoriais de ordem económica, 

social e ambiental; d) A síntese das medidas e ações a realizar (…); e) Um modelo de 

promoção, de acompanhamento e de avaliação;”.  

As temáticas a abordar no plano centram-se nos seguintes domínios: “a) Água e serviços 

dos ecossistemas; b) Água, energia e alterações climáticas; c) Água e agricultura; d) Água 

e florestas; e) Água e economia; f) Gestão de bacias hidrográficas partilhadas; g) Ciclo 

urbano da água; h) Valorização de rios e litoral; i) Gestão do risco; j) Conservação das 

espécies e habitats naturais”.  
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Da definição de conteúdo ressalta claramente uma abordagem integrada e sistémica 

dos recursos hídricos, projetada no território, em função das grandes questões que 

caracterizam a sustentabilidade desses recursos na atualidade. O referencial de fundo 

que determina a sustentabilidade está profundamente marcado pelas necessidades e 

exigências de processos de exploração, com forte expressão no âmbito do consumo de 

recursos finitos, para manter os padrões socio metabólicos presentes no 

desenvolvimento da sociedade atual, principalmente face aos desafios das alterações 

climáticas e às contingências marcantes de um sistema biofísico ameaçado a nível 

planetário, por pressões antrópicas resultantes do crescimento da população e das 

atividades humanas. 

 É com o objetivo de mitigação de efeitos, adaptação a novos fenómenos e inversão de 

tendências que são estabelecidas as temáticas propostas, com o propósito central de 

progredir-se de um estado emergente de franca incontrolabilidade para um contexto 

em que seja assegurada uma moderação efetiva consentânea com os valores básicos de 

sustentabilidade que vá a tempo de conter as degradações e recupere equilíbrios 

biofísicos abalados, principalmente no último meio século.  

O Concelho de Beja é particularmente vulnerável por um lado pelo facto de localizar-se 

num território avassalado pelas alterações climáticas, principalmente em relação à seca 

e a regimes termopluviométricos intempestivos, e por outro lado por dispor de um 

importante aquífero (Gabros de Beja) que urge proteger.  

Em torno de outro nível de planeamento, com uma definição de escala mais restrita e 

pormenorizada, destacam-se os planos de gestão de bacia hidrográfica, referenciados 

aos principais cursos de água, que propõem uma abordagem, igualmente integrada e 

sistémica, alicerçada num referencial coeso associado à unidade territorial que 

representa o espaço de envolvência dos grandes rios. Estes planos estão também 

definidos na LA, no seu artigo 29.º, no âmbito do qual se evidenciam os seguintes 

conteúdos: “a) A caracterização das águas superficiais e subterrâneas existentes na 

região hidrográfica (…) a delimitação das massas de águas superficiais e subterrâneas e 

a determinação das condições de referência ou do máximo potencial ecológico 

específico do tipo de águas superficiais; b) A identificação das pressões e descrição dos 

impactes significativos da atividade humana (…) e o balanço entre as potencialidades, 

as disponibilidades e as necessidades; c) A designação como artificial ou fortemente 

modificada de uma massa de águas superficiais e a classificação (…) e determinação do 

estado ecológico (…), de acordo com parâmetros biológicos, hidromorfológicos e físico-

químicos; d) A localização geográfica das zonas protegidas (…); e) A identificação de sub-
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bacias, setores, problemas ou tipos de águas e sistemas aquíferos que requeiram (…) 

planos específicos de gestão das águas; f) A identificação das redes de monitorização e 

a análise dos resultados dos programas de monitorização sobre a disponibilidade e o 

estado das águas superficiais e subterrâneas, bem como sobre as zonas protegidas; g) A 

análise económica das utilizações da água, (…) para a avaliação da combinação de 

medidas com melhor relação custo-eficácia; (…) i) A definição dos objetivos ambientais 

(…), bem como a identificação dos objetivos socioeconómicos (…) no que se refere à 

qualidade das águas e aos níveis de descargas de águas residuais; (…) m) As medidas de 

informação e consulta pública, incluindo os resultados e as consequentes alterações 

produzidas nos planos; n) As normas de qualidade adequadas aos vários tipos e usos da 

água e as relativas a substâncias perigosas; (…)”. 

Os programas de medidas de base previstas nestes planos devem contemplar a 

”prevenção e controlo da poluição”, “o estabelecimento de um regime de 

licenciamento, ou registo baseado em regras gerais de caráter obrigatório”, quando se 

revelar necessário, “o estabelecimento de medidas destinadas a evitar ou reduzir as 

emissões” de certas “atividades para o ar, a água ou o solo”, “Medidas a adotar por força 

de avaliação prévia de impactes ambientais”, “Medidas relativas à utilização de 

produtos fitofarmacêuticos que contenham substâncias ou produzam resíduos nocivos 

para a saúde humana ou animal ou para o ambiente”, “Medidas contra a poluição 

causada por motivos de origem agrícola”, “Medidas relativas à conservação de habitats 

naturais e de flora e fauna selvagens”, “Medidas destinadas a promover a utilização 

eficaz e sustentável da água” (ponto 3 do artigo 30.º - Programas de medidas). 

Caso se justifique estão ainda previstos “Planos específicos de gestão das águas” que 

são “complementares dos planos de gestão de bacia hidrográfica, constituem planos de 

gestão mais pormenorizada a nível de sub-bacia, setor, problema, tipo de água ou 

sistemas aquíferos”. 

Para efeitos do presente relatório, destacam-se algumas questões importantes 

constantes no artigo 33.º - Medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica 

e zonas ribeirinhas -, nomeadamente: “a) Limpeza e desobstrução dos álveos das linhas 

de água (…); b) Reabilitação de linhas de água degradadas e das zonas ribeirinhas; c) 

Prevenção e proteção contra os efeitos da erosão de origem hídrica; d) Correção dos 

efeitos da erosão, transporte e deposição de sedimentos, designadamente ao nível da 

correção torrencial; e) Renaturalização e valorização ambiental e paisagística das linhas 

de água e das zonas envolventes; f) Regularização e armazenamento dos caudais em 

função dos seus usos, de situações de escassez e do controlo do transporte sólido; g) 
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Criação de reservas estratégicas de água, quando e onde se justifique; h) 

Amortecimento e laminagem de caudais de cheia; i) Estabelecimento de critérios de 

exploração isolada ou conjugada de albufeiras”(ponto 1). 

Relativamente às medidas de conservação e reabilitação das zonas húmidas (artigo 

35.º), importa evidenciar: “(…) d) A definição dos usos permitidos e as condições a 

respeitar pelas atividades económicas implantadas em torno das zonas húmidas; e) A 

renaturalização e recuperação ambiental das zonas húmidas e das zonas envolventes”. 

Sobre as medidas de proteção especial dos recursos hídricos, com particular incidência 

ao nível dos “perímetros de proteção e zonas adjacentes às captações, zonas de 

infiltração máxima e zonas vulneráveis”, no caso concreto de zona vulnerável está em 

causa o aquífero dos Gabros de Beja, são “condicionadas, restringidas ou interditas as 

atuações e utilizações suscetíveis de perturbar os seus objetivos específicos, em termos 

de quantidade e qualidade das águas” (artigo 36.º), para estas águas “são definidos 

objetivos e normas de qualidade, cuja aplicação deve ser sujeita a programas de 

monitorização e de controlo”. 

As captações de água, cujos perímetros de proteção estão sinalizados nas plantas do 

PDM de Beja, incluindo as “áreas limítrofes ou contíguas (…) devem ter uma utilização 

condicionada, de forma a salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos utilizados” (artigo 37.º). As áreas do território que constituam zonas de 

infiltração máxima para recarga de aquíferos “devem ter uma utilização condicionada, 

de forma a salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos” (art.º 38.º), 

com base na identificação em cartografia temática do PDM e nos termos das disposições 

previstas nos IGT, particularmente o PDM. As zonas vulneráveis estão delimitadas, a ZV 

5 refere-se ao Aquífero de Beja devido à poluição causada ou induzida por nitratos de 

origem agrícola, tendo um quadro normativo próprio. 

Os objetivos ambientais e a monitorização das águas fazem parte de um capítulo 

próprio, o IV, que estabelece para as águas superficiais e subterrâneas e para as zonas 

protegidas, enquadramentos específicos. Sobre as águas superficiais, deve “ser 

assegurada a redução gradual da poluição provocada por substâncias prioritárias e 

cessação das emissões, descargas e perdas de substâncias prioritárias perigosas”, 

estando definida “a classificação e apresentação do estado ecológico das águas de 

superfície e a monitorização do estado ecológico e químico das águas de superfície”34. 

Às águas subterrâneas são “aplicadas as medidas destinadas a evitar ou limitar a 

 
34 Fica a cargo do Governo a respetiva regulamentação (ponto 3 do art.º 102º). 
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descarga de poluentes nas águas subterrâneas e prevenir a deterioração do estado de 

todas as massas de água”, de forma a garantir “o equilíbrio entre as captações e as 

recargas dessas águas” e a “Inverter quaisquer tendências significativas persistentes 

para o aumento da concentração de poluentes que resulte do impacte da atividade 

humana, com vista a reduzir gradualmente os seus níveis de poluição” (art.º 47.º). 

Nas zonas protegidas há que assegurar basicamente “os objetivos que justificaram a 

criação das zonas protegidas, observando-se integralmente as disposições legais 

estabelecidas com essa finalidade e que garantem o controlo da poluição” (art.º 48.º). 

A LA prevê a implementação de sistemas de informação baseados no “registo de todas 

as zonas incluídas em cada região hidrográfica que tenham sido designadas como zonas 

que exigem proteção especial no que respeita à proteção das águas superficiais e 

subterrâneas ou à conservação dos habitats e das espécies diretamente dependentes 

da água”, com tradução em “mapas com indicação da localização de cada zona protegida 

e uma descrição da legislação ao abrigo da qual essas zonas tenham sido criadas” 

(pontos 2 e 3 do mesmo artigo); no caso concreto do Concelho, estão previstos 

designadamente o aquífero Gabros de Beja e as ZPE e Sítio do Guadiana. A referida Lei 

não exclui as “Massas de água artificiais ou fortemente modificadas”, consideradas 

quando reúnem cumulativamente duas condições: “a) Se as alterações a introduzir nas 

características hidromorfológicas dessa massa de água, necessárias para atingir bom 

estado ecológico, se revestirem de efeitos adversos significativos” e “b) Se os benefícios 

produzidos pelas características artificiais ou fortemente modificadas da massa de água 

não puderem, por motivos de exequibilidade técnica ou pela desproporção dos custos, 

ser razoavelmente obtidos por outros meios que constituam uma melhor opção 

ambiental” (art.º 47.º). Nos planos de gestão de bacia hidrográfica são estabelecidos: 

“a) Controlos de emissões com base nas melhores técnicas disponíveis; b) Valores 

limites de emissão pertinentes; c) No caso de impactes difusos, controlos que incluam, 

sempre que necessário, as melhores práticas ambientais” (art.º 53.º, ponto 2). Sobre a 

“Monitorização do estado das águas de superfície e subterrâneas e zonas protegidas”, 

“Devem ser definidas para cada região hidrográfica redes de recolha de dados para 

monitorização de variáveis biológicas, hidrológicas e climatológicas, físico-químicas, de 

sedimentos e da qualidade química e ecológica da água” (art.º 54.º, ponto 1). 

A “Utilização dos recursos hídricos” baseia-se no “princípio da precaução e da 

prevenção”, segundo o qual está estipulado que “as atividades que tenham um impacte 

significativo no estado das águas só podem ser desenvolvidas desde que ao abrigo de 

título de utilização emitido nos termos e condições previstos nesta lei” (art.º 56.º), 

incluindo outra legislação específica. Com o título de utilização é estabelecido o 
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conjunto de “Deveres básicos dos utilizadores”, que contempla a obrigação de “Evitar 

qualquer perturbação do estado da água, determinado nos termos da presente lei, e, 

em especial, qualquer contaminação ou alteração adversa das suas capacidades 

funcionais” e “Obter um uso económico da água sustentável e compatível com a 

manutenção da integridade dos recursos hídricos”, estabelecendo que “As águas são 

usadas de modo a evitar a criação de riscos desrazoáveis ou de perigos para a sua 

integridade, para a qualidade do ambiente ou para as reservas públicas de 

abastecimento” (art.º 57.º). 

Sobre a utilização de recursos hídricos particulares, prevalece o regime de “autorização 

prévia (…) as seguintes atividades quando incidam sobre leitos, margens e águas 

particulares: a) Realização de construções; b) Implantação de infraestruturas 

hidráulicas; c) Captação de águas; d) Outras atividades que alterem o estado das massas 

de águas ou coloquem esse estado em perigo (…)”(art.º 62.º). 

A LA prevê, em caso de conflito entre diversas utilizações do domínio público hídrico, o 

seguinte enquadramento: “os critérios de preferência estabelecidos no plano de gestão 

de bacia hidrográfica, sendo em qualquer caso dada prioridade à captação de água para 

abastecimento público face aos demais usos previstos, e em igualdade de condições é 

preferido o uso que assegure a utilização economicamente mais equilibrada, racional e 

sustentável, sem prejuízo da proteção dos recursos hídricos”. A ponderação dos 

conflitos abrange “não só os novos pedidos de títulos de utilização como os títulos de 

utilização em vigor que possam ser revogados”, incluindo em situação de declaração de 

escassez “a ordem de prioridade (…) pode ser alterada pela autoridade nacional da água, 

ouvido o conselho de região hidrográfica” (art.º 64.º). 

A propósito do “Regime económico e financeiro”, o artigo 77.º refere o “Princípio da 

promoção da utilização sustentável dos recursos hídricos” a partir das seguintes 

condições: “A internalização dos custos decorrentes de atividades suscetíveis de causar 

um impacte negativo no estado de qualidade e de quantidade de água e, em especial, 

através da aplicação do princípio do poluidor-pagador e do utilizador-pagador”; “A 

recuperação dos custos das prestações públicas (…), designadamente através das 

prestações dos serviços de fiscalização, planeamento e de proteção da quantidade e da 

qualidade das águas”; “A recuperação dos custos dos serviços de águas, incluindo os 

custos de escassez”. Em relação às políticas de preços da água, há referência clara que 

a base do cálculo deve reportar a constituição de “incentivos adequados para que os 

utilizadores utilizem eficientemente os recursos hídricos, devendo atender-se às 

consequências sociais, ambientais e económicas da recuperação dos custos, bem como 
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às condições geográficas e climatéricas da região ou regiões afetadas” (citação do 

mesmo artigo). 

Na formação da taxa de recursos hídricos (TRH), são considerados: “A utilização privativa 

de bens do domínio público hídrico, tendo em atenção o montante do bem público 

utilizado e o valor económico desse bem”; “As atividades suscetíveis de causarem um 

impacte negativo significativo no estado de qualidade ou quantidade de água, 

internalizando os custos ambientais associados a tal impacte e à respetiva recuperação”; 

os meios aplicados às “obras de regularização de águas superficiais e subterrâneas 

realizadas pelo Estado” (artigo 78.º). 

Em termos de aplicação da TRH, estão definidos os seguintes âmbitos: “a) No 

financiamento das atividades (…) para melhorar a eficiência do uso da água e a 

qualidade dos recursos hídricos; b) No financiamento das ações de melhoria do estado 

das águas e dos ecossistemas associados; c) Na cobertura da amortização dos 

investimentos e dos custos de exploração das infraestruturas necessárias ao melhor uso 

da água; d) Na cobertura dos serviços de administração e gestão dos recursos hídricos, 

objeto de utilização e proteção” (artigo 79.º). 

Ao nível da participação importa referir que “O acesso aos documentos de apoio e à 

informação de base utilizados na elaboração e atualização dos projetos de planos de 

gestão de bacias hidrográficas deve ser assegurado pela autoridade nacional da água, 

mediante pedido dos interessados”, para além da informação “a publicar e a facultar ao 

público, incluindo os utilizadores, para efeitos de consulta e envio de comentários 

escritos”, com o propósito de “promover a participação ativa das pessoas singulares ou 

coletivas na elaboração dos planos de gestão das bacias hidrográficas, pelo que é 

garantido o período mínimo de seis meses, a contar da data de publicação da 

informação (…), para o envio de comentários e pareceres, os quais são divulgados no 

sítio eletrónico da autoridade nacional da água” (artigo 85.º). 

Sobre a informação, afigura-se de interesse destacar que o artigo 87.º define o Sistema 

nacional de informação de recursos hídricos, como meio para proporcionar “A gestão 

integrada das informações sobre as águas, incluindo a sua recolha, organização, 

tratamento, arquivamento e divulgação” sendo “assegurada pela autoridade nacional 

da água, através de um sistema nacional de informação das águas”. A estrutura deste 

sistema abrange: “a) Hidrologia; b) Utilizações dos recursos hídricos; c) Informação em 

tempo real para avisos e alertas”, a partir de uma “rede nacional de informações 

respeitantes às águas e colocá-la à disposição tanto das entidades que tenham 

responsabilidades, exerçam funções públicas ou prestem serviços públicos direta ou 
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indiretamente relacionados com as águas como da comunidade técnica e científica e 

público em geral”, da incumbência da autoridade nacional da água.  

A LA também define o “Direito de acesso à informação” (artigo 88.º), ao referir: “Todas 

as pessoas singulares ou coletivas têm direito de acesso às informações respeitantes às 

águas originadas ou detidas por quaisquer das entidades (…), nos termos do disposto no 

Código do Procedimento Administrativo e na legislação em matéria de acesso à 

informação ambiental”, apesar do acesso às informações respeitantes às águas poder 

“estar sujeito ao pagamento de uma taxa destinada a cobrir os custos envolvidos na 

disponibilização de informação”. 

Em matéria de inspeção e fiscalização, o artigo 91.º determina: “Em geral, estão sujeitas 

a medidas de inspeção e fiscalização todas as entidades públicas e privadas, singulares 

ou coletivas, que exerçam atividades suscetíveis de causarem impacte negativo no 

estado das massas de água”. A referida Lei prevê a implementação de um sistema de 

inspeção e fiscalização minimamente estruturado quando determina: “No âmbito da 

aplicação do princípio da precaução e prevenção, a autoridade nacional da água, 

conjuntamente com as entidades licenciadoras, de inspeção e de fiscalização 

competentes, deve promover a elaboração de planos de inspeção e de fiscalização, dos 

quais devem constar o âmbito espacial, temporal e material, os programas e 

procedimentos adotados e o modo de coordenação das entidades competentes em 

matéria de fiscalização e de inspeção”, sendo que “Os planos de inspeção e de 

fiscalização são públicos, devendo ser objeto de divulgação nas componentes que não 

comprometam a sua eficácia” (artigo 92.º). 

Em complemento e para concretização das intervenções identificadas anteriormente, o 

artigo 93.º define que “No exercício das suas funções, deve ser facultada às entidades 

com competência de inspeção e de fiscalização devidamente identificadas a entrada 

livre nas instalações onde se exercem as atividades sujeitas a medidas de fiscalização ou 

de inspeção”, bem como “Os responsáveis pelas instalações sujeitas a medidas de 

inspeção ou de fiscalização são obrigados a facultar a entrada e a permanência às 

entidades (…) e a prestar-lhes a assistência necessária, nomeadamente através da 

apresentação de documentação, livros ou registos solicitados, da abertura de 

contentores e da garantia de acessibilidade a equipamentos” e, ainda, “No âmbito da 

ação inspetiva ou fiscalizadora, o respetivo pessoal pode recolher informação sobre as 

atividades inspecionadas, proceder a exames a quaisquer vestígios de infrações, bem 

como a colheitas de amostras para exame laboratorial”. 
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Em caso de perigo, o artigo 94.º estabelece o dever de informar, baseado na 

determinação que “As pessoas e entidades sujeitas a medidas de fiscalização devem 

informar imediatamente a autoridade nacional da água e as entidades licenciadoras, 

fiscalizadoras e autoridades de saúde de quaisquer acidentes e factos que constituam 

causa de perigo para a saúde pública, para a segurança de pessoas e bens ou para a 

qualidade da água”. Este dever é extensivo a “Qualquer entidade administrativa que 

tome conhecimento de situações que indiciem a prática de infrações às normas de 

proteção da qualidade da água ou que se traduzam em perigo para a saúde, para a 

segurança de pessoas e bens ou para a qualidade da água”, devendo “dar notícia à 

autoridade nacional da água e às entidades licenciadoras, fiscalizadoras e autoridades 

de saúde”.  

Em termos de “Responsabilidade civil pelo dano ambiental”, o respetivo 

enquadramento, no artº 95º estipula que “Quem causar uma deterioração do estado 

das águas, sem que a mesma decorra de utilização conforme com um correspondente 

título de utilização e com as condições nele estabelecidas, deve custear integralmente 

as medidas necessárias à recomposição da condição que existiria caso a atividade devida 

não se tivesse verificado. (…) no caso de a atividade lesiva ser imputável a uma pessoa 

coletiva, incide também solidariamente sobre os respetivos diretores, gerentes e 

administradores”. Estas disposições não prejudicam “a responsabilidade civil pelos 

danos causados a terceiros, nos termos gerais da lei”. 

 

5.3.2 Plano Nacional da Água (PNA) 

O Plano Nacional da Água (PNA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de 

novembro, constitui um instrumento de política setorial de âmbito nacional, de acordo 

com a tipologia dos instrumentos de gestão do território definida na legislação, cuja 

implementação decorre da Lei da Água, e consubstancia um plano setorial que visa 

estabelecer, de forma estruturada e programática, uma estratégia racional de gestão e 

utilização de todos os recursos hídricos nacionais, em articulação com o ordenamento 

do território e a proteção do ambiente.  

Este plano “pretende definir as grandes opções estratégicas da política nacional da água, 

a aplicar em particular pelos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH) para o 

período 2016-2021 e os programas de medidas que lhes estão associados” e envolve, 
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entre outras, a temática do uso agrícola da água e do regadio e a sua evolução 

prospetiva a médio e longo prazo. O Plano também reflete o sentido estratégico da 

política nacional da água, reportando “as grandes linhas prospetivas daquela política 

para o período 2022-2027, que corresponde ao 3.º ciclo de planeamento da Diretiva-

Quadro da Água”, e referenciando as preocupações com os impactes das alterações 

climáticas na gestão dos recursos hídricos, principalmente em relação ao setor agrícola. 

Ao nível da prática de planeamento e de acordo com a filosofia definida no PNA, este 

IGT pretende “ser um plano abrangente, mas pragmático, enquadrador das políticas de 

gestão de recursos hídricos nacionais, dotado de visão estratégica de gestão dos 

recursos hídricos e assente numa lógica de proteção do recurso e de sustentabilidade 

do desenvolvimento socioeconómico nacional”.  

Deste modo, no âmbito das definições, enquanto instrumento de enquadramento, o 

PNA salienta que “a gestão das águas deverá prosseguir três objetivos fundamentais: a 

proteção e a requalificação do estado dos ecossistemas aquáticos e dos ecossistemas 

terrestres, bem como das zonas húmidas que deles dependem, no que respeita às suas 

necessidades de água; a promoção do uso sustentável, equilibrado e equitativo de água 

de boa qualidade, com a afetação aos vários tipos de usos, tendo em conta o seu valor 

económico, baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos disponíveis; e 

o aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e outros 

fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas”.  

Para que não restem dúvidas quanto aos domínios de abrangência o IGT clarifica que 

“As águas a que se refere o PNA são as águas superficiais, naturais, fortemente 

modificadas e artificiais, designadamente as águas interiores, de transição e costeiras, e 

as águas subterrâneas, cujas definições constam do artigo 4.º da LA”. Assim o PNA 

conforma-se aos objetivos de ordem estratégica “da política de gestão da água proteger 

o ambiente aquático contra os danos causados pelas emissões poluentes, restaurar o 

funcionamento dos sistemas naturais e combater a perda de biodiversidade e, ao 

mesmo tempo, assegurar o fornecimento de água de qualidade às populações e às 

atividades económicas, protegendo-as dos fenómenos hidrológicos extremos, como as 

cheias e as secas”.  

O caráter de integração do PNA no âmbito dos instrumentos de ordenamento é uma 

evidência, quando estabelece o propósito de “assegurar a sua integração com as demais 

políticas setoriais relevantes, como as políticas energéticas, de transportes, agrícola e 

florestal, das pescas, da conservação da natureza, regional e turística, devendo 

constituir a base para o diálogo e a articulação, bem como para o desenvolvimento de 
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estratégias destinadas a uma maior integração das diferentes políticas”. A integração 

referenciada decorre da consideração que “As principais causas de impactes negativos 

sobre o estado das massas de águas (MA) estão interligadas e incluem, a par das 

atividades económicas, como a produção de energia, a indústria, a agricultura e o 

turismo, as alterações climáticas e os usos dos solos, com destaque para o 

desenvolvimento urbano em certas zonas do território”, bem como do reconhecimento 

que “As pressões daí decorrentes assumem a forma de descargas de poluentes, de 

utilização excessiva da água, de alterações físicas das MA e do seu regime hidrológico e 

de alterações dos ecossistemas”. 

O referencial de gestão adotado no PNA baseia-se nos “princípios do poluidor-pagador 

e do utilizador-pagador” que se traduz na adoção de uma política “sustentada na análise 

económica, que atenda também ao lado da procura garantindo utilizações que sejam 

sustentáveis a longo prazo e que promova a eficiência através da progressiva 

recuperação dos custos dos serviços e das utilizações da água, incluindo custos 

ambientais e de escassez, e da utilização de ferramentas de análise económica (e.g. 

análise custo-benefício (ACB), análise custo-eficácia) para a definição e calendarização 

dos objetivos ambientais e dos programas de medidas (PM)”. 

Face à realidade geográfica da distribuição espacial irregular dos recursos hídricos, é 

reconhecida “maior abundância no Norte de Portugal Continental e na vertente 

atlântica, maior escassez a sul do rio Tejo e na vertente continental”, a par da 

“acentuada sazonalidade (…) e irregularidade interanual, situação típica do clima 

atlântico/mediterrânico predominante condicionado pela hipsometria do território”, é 

possível inferir que particularmente no Alentejo os recursos hídricos estão sujeitos a 

enormes pressões que devem determinar um quadro rigoroso de gestão das águas. 

Neste sentido assume importância relevante o reconhecimento no PNA que a 

monitorização “ficou aquém do necessário para uma mais perfeita classificação do 

estado das massas de água e avaliação de resultados. Subsistem massas de água sem 

monitorização cujo estado terá que ser novamente avaliado (…) A monitorização assume 

uma grande importância na obtenção de dados quantitativos e qualitativos sobre o 

estado das massas de água e sobre a eficácia das medidas de melhoria implementadas 

(…)”; tanto mais esta questão tem significado, quanto é afirmado que “Vários planos 

estratégicos e programas, no âmbito de outros domínios, exigem informação sobre o 

estado das massas de água e dos ecossistemas”. 

Para efeitos informativos, o quadro fica claro quando é referido “Em síntese, o 

diagnóstico efetuado evidencia como questões mais relevantes a subsistência de um 
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número significativo de massas de água (…) em estado inferior a «bom» (…) persistem 

pressões decorrentes de atividades económicas com impactes significativos, que põem 

em causa o cumprimento dos objetivos, decorrentes (…) do licenciamento das 

utilizações destinado ao seu condicionamento, restrição ou interdição, e da deficiente 

implementação das condições impostas (…) Existem ainda desafios em matéria de 

implementação do autocontrolo e de fiscalização pelas diferentes entidades 

competentes, tudo isto evidenciando resistências fortes às mudanças de 

comportamento necessárias”. É ainda referido que persistem “pressões morfológicas 

(fragmentação de habitats, caudais ecológicos por fixar e implementar) que devem ser 

corrigidas (…), para o que se impõe um esforço de aprofundamento da análise 

económica”; salientando que “De entre as questões mais relevantes cabe ainda destacar 

a falta de informação sobre o estado de muitas massas de água (…)”. 

Para além de outros domínios de utilização dos recursos hídricos, relativamente ao setor 

agrícola colocam-se as questões referentes ao “uso mais eficiente da água, a 

recuperação dos ecossistemas, o respeito pelas ZPE e SIC, o combate à desertificação e 

a proteção dos recursos naturais água e solo (…) A redução da contaminação das massas 

de água por nitratos de origem agrícola é uma preocupação que deve merecer uma 

atenção continuada das autoridades competentes (…)”. 

Salientam-se ainda outro tipo de pressões como as “atividades agroindustriais (adegas, 

lagares de azeite, matadouros) que continuam a representar pressões qualitativas 

importantes sobre as massas de água”. 

Tendo em conta os bloqueios prevalecentes, o PNA “aposta em quatro vetores 

estratégicos fundamentais: 1) Criação de uma plataforma institucional alargada, que 

envolva os decisores e entidades com responsabilidades de governança a diversos níveis 

e representando todos os setores relevantes (…), incluindo necessariamente os setores 

associados às principais utilizações da água (…); 2) Desenvolvimento de mecanismos 

eficazes para garantir o envolvimento e responsabilização das partes interessadas e do 

público na gestão dos recursos hídricos, adequando-se os mecanismos a utilizar não só 

à realidade social, cultural e institucional e à dimensão territorial do país, mas também 

à nova natureza do direito, ao carácter duradouro dos procedimentos e à elevada 

complexidade técnica das suas normas; 3) Criação de mecanismos de capacitação dos 

agentes relevantes, (…) decisores, os técnicos da administração e os utilizadores da 

água, incluindo a oferta de cursos de formação e a promoção de iniciativas que 

permitam a interação e a troca de experiências e conhecimentos entre atores relevantes 

para a solução de problemas prioritários; 4) Reforço dos sistemas de gestão de 
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informação, incluindo a aquisição, tratamento e divulgação de informação para 

monitorização dos recursos hídricos e para a criação de condições para a sua gestão 

eficiente”. 

Por outro lado, para a programação do 2.º ciclo de planeamento (2016-2021) o PNA, 

com base no reconhecimento de “grandes lacunas”, procedeu à introdução de quatro 

novas questões: “i) Limitações ao incremento do nível de internalização de custos pelos 

utilizadores da água; ii) Participação pública e envolvimento dos setores insuficiente; iii) 

Integração setorial insuficiente da temática da água; e iv) Insuficiente sistematização e 

disponibilização de informação relativa às utilizações da água pelos diferentes setores”. 

Das quatro questões enunciadas o PNA, a jeito de justificação reconhece que a 

“participação pública tem um valor instrumental, pois deve servir para confrontar as 

autoridades competentes (…) com os compromissos assumidos no quadro da LA, sendo 

fundamental para uma maior integração e avaliação dos planos, não se destinando 

apenas a responder formalmente a exigências legais” e a “integração setorial, por sua 

vez, tem a ver com o valor económico da água e desta como fator estruturante e 

limitante do desenvolvimento e, portanto, potencial fonte de conflitos em algumas 

zonas do território nacional (…)”. 

Face ao exposto, desconhece-se o estado efetivo de concretização prática dos 

respetivos vetores estratégicos e o alcance real das implicações relacionadas com as 

quatro questões referenciadas; no entanto, é importante referir que com base nas 

informações veiculadas nas sessões realizadas e de acordo com a presença institucional 

e de outras entidades, foi percecionável que muitos dos estrangulamentos, que 

deveriam ter sido superados pelos vetores e questões identificados, mantêm-se.  

O PNA destaca, entre outras questões, a “questão das alterações da fauna e da flora e 

da redução da biodiversidade (QSiGA 4) é considerada significativa em todas as RH a sul 

do Tejo, inclusive. Já a questão da destruição ou fragmentação de habitats (QSiGA 10) 

apenas não foi considerada significativa nas RH1 e 8 (…) A questão da escassez de água 

(QSiGA 11) foi considerada significativa nas RH6, 7 e 8 (…)A questão da eutrofização 

(nitratos, fósforo e seus compostos, clorofila e blooms de algas) (QSiGA 12) é 

considerada significativa nas RH onde se pratica agricultura intensiva a montante de 

grandes albufeiras de regularização interanual (RH3, 4, 5, 6 e 7, ou seja, do Douro ao 

Mira) (…) A questão da poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

(QSiGA 16) é transversal a todas as RH. Já a questão da poluição com substâncias 

prioritárias e perigosas (QSiGA 15) é considerada relevante em todas as RH (…)A questão 

da contaminação de águas subterrâneas (QSiGA 8) apenas não é considerada 
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significativa nas RH1 e 3, onde as massas de água subterrâneas estão em bom estado 

35”.  

Quanto “às questões de natureza normativa, organizacional e económica (QSiGA 19, 20 

e 21), a saber, recursos humanos especializados insuficientes, sistemas de vigilância, 

alerta e monitorização das massas de água insuficientes ou ineficientes e medição e 

autocontrolo insuficiente ou ineficiente das captações e das rejeições de águas 

residuais, são praticamente transversais a todas as RH”. 

No que respeita à contaminação por nitratos e contaminantes orgânicos, o PNA refere 

que “as pressões exercidas pelas atividades agrícolas estão também insuficientemente 

documentadas, seja a carga de poluentes específicos, sejam as captações de água, 

particularmente captações em massas de água subterrâneas”.  

Sobre a componente hidromorfológica, o diagnóstico aponta para a subsistência de 

pressões “que não foram corrigidas (continuidade fluvial, alteração da dinâmica 

sedimentar, características gerais do escoamento, falta de definição de caudais 

ecológicos), que devem ser objeto de atenção particular, (…) com vista à sua correção 

(…)”. Este reconhecimento é importante e abre oportunidades para avaliar as condições 

hidromorfológicas, associadas às alterações ocorridas na dinâmica hidrológica de 

determinadas unidades territoriais sujeitas à intensificação agrícola, com particular 

destaque em relação às alterações no regime de escoamento da pluviosidade nas 

parcelas, aos efeitos sobre a erosão hídrica dos solos e à mobilidade de sedimentos, com 

reflexos nas características biofísicas das áreas a jusante. 

Em relação à classificação do estado das massas de água, a consideração de que “por 

falta de elementos de informação que permitam determinar o estado dos seus 

parâmetros caracterizadores, não foi possível fazer esta classificação para muitas das 

massas de água para os planos do 1.º ciclo e dificilmente isso poderá ser feito de forma 

consistente e credível para os próximos planos. Isto é particularmente patente para a 

caracterização do estado químico das massas de água superficiais (…) e potencial 

ecológico das massas de água fortemente modificadas e artificiais, o que (…) faz com 

que não seja possível classificar o estado de muitas massas de água. Esta questão é 

transversal a praticamente todas as RH”, deixa a preocupação de saber os efeitos 

negativos que esta situação de adiamento sucessivo em implementar referenciais de 

monitorização representam para o ambiente e a segurança de pessoas e bens, 

 
35 Reafirma-se que o Concelho se insere nas unidades territoriais identificadas como Região Hidrográfica (RH) 6 (Sado e Mira) e 

RH7 (Guadiana). 
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principalmente em relação aos impactes sobre o estado geral de sustentabilidade e de 

saúde pública. 

A informação disponibilizada pelo PNA36 revela que “não foram registados progressos 

significativos na melhoria do estado de qualidade química das massas de água”; “essa 

evolução negativa é particularmente expressiva e preocupante, por várias ordens de 

razões: (i) por evidenciar uma quebra no número de massas de água em bom estado, 

(…)” 

Quanto ao estado e potencial ecológico das massas de água superficiais, “O balanço que 

pode ser feito da evolução (…) é francamente mais positivo do que aquele que é feito 

sobre o seu estado químico”, devido ao facto de “passagem a bom estado ou superior 

de muitas massas de água e um menor número de massas de água cujo estado se 

desconhece”. 

O estado global das “massas de água subterrâneas, é geralmente bom, apenas se 

evidenciando pela negativa as RH2 e 7 (qualidade química)”, cabendo neste caso à RH 

do Guadiana uma nota negativa. Esta situação, uma vez sinalizada, serve de referência 

para ajustar as intervenções à realidade considerada emergente, face aos objetivos 

propostos quer pela LA, em termos estratégicos, quer pelo PNA para serem 

providenciadas prioridades e opções de intervenção. 

 

5.3.3  Planos de Gestão da Região Hidrográfica 

Tendo em conta a abrangência do território do Concelho por duas Regiões Hidrográficas 

(RH), a 6 e a 7, proceder-se-á sinteticamente à apresentação dos principais conteúdos 

específicos referentes a questões e propostas constantes em cada plano de gestão, 

apresentando as que são comuns, inicialmente, e as particulares, individualizadas a cada 

plano.  

Relativamente ao enquadramento, em termos de objetivos e estratégia a aplicar, só se 

evidenciam os que especificamente se reportam a esta escala de planeamento, dado 

que os restantes, de natureza geral, já foram abordados no âmbito da análise da LA e do 

PNA, instrumentos vinculantes dos planos de gestão em causa. 

 
36 Referenciada ao ano de 2013. 
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Considerações genéricas comuns e específicas aos dois planos37 

Estes planos visam a “proteção das águas superficiais interiores, das águas de transição, 

das águas costeiras e das águas subterrâneas”, intervindo de modo a que se: “Evite a 

degradação e proteja e melhore o estado dos ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres e zonas húmidas diretamente associados; Promova um 

consumo de água sustentável; Reforce e melhore o ambiente aquático através da 

redução gradual ou a cessação de descargas, emissões e perdas de substâncias 

prioritárias; Assegure a redução gradual e evite o agravamento da poluição das águas 

subterrâneas; Contribua para mitigar os efeitos das inundações e secas”.   

As RH 6 e 7 têm em comum os seguintes tipos de figuras de proteção: Áreas de Captação 

de água destinada à produção de água para consumo humano; Zonas designadas para a 

proteção de espécies aquáticas de interesse económico (águas piscícolas); Águas de 

recreio, incluindo as designadas como águas balneares; Zonas designadas como 

sensíveis em termos de nutrientes e indicadas para a proteção de habitats ou de 

espécies, incluindo os sítios relevantes da rede Natura 2000 (Diretiva Habitats e Diretiva 

Aves). No caso da RH 7, há ainda que incluir “as zonas vulneráveis aos nitratos de origem 

agrícola” devido à existência, entre outras, da Zona de Beja associada ao aquífero dos 

Gabros. 

As pressões sobre as massas de água identificadas são comuns, e decorrem das questões 

significativas e do risco de não atingir os objetivos ambientais, que mais afetam as águas 

superficiais e subterrâneas, nomeadamente: Pressões qualitativas, pontuais ou difusas; 

Pressões quantitativas, as referentes às atividades de extração de água para fins 

diversos; Pressões hidromorfológicas; Pressões biológicas. 

Em ambas as RH, ao nível da “caraterização das pressões qualitativas difusas, 

identificam-se a superfície agrícola utilizada (SAU), os regadios públicos (existentes e 

previstos), a superfície irrigável, a superfície regada, as explorações pecuárias extensivas 

e intensivas com valorização agrícola e estimam-se as cargas de azoto e fósforo”. Assim, 

na RH6 destaca-se uma percentagem da área de SAU, relativamente à totalidade da sua 

superfície de 64,4%, o mesmo indicador na RH7 corresponde a 69%, cifras muito 

superiores à média do continente que é de 39,8%. 

Relacionados com os programas de monitorização em ambas as RH os principais 

objetivos da monitorização são coincidentes, destacando-se a avaliação sobre: “o 

 
37 Foram utilizados como fontes de informação principal o “Resumo não técnico” dos PGRH 6 e 7 e complementarmente as 

restantes peças técnicas (https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848)  
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estado das massas de água; as alterações, de longo prazo, nas condições naturais; as 

alterações, de longo prazo, resultantes das atividades humanas”; “as alterações das 

massas de água identificadas como estando em risco, em resposta às medidas aplicadas 

para melhoria ou prevenção da deterioração”; “a identificação das causas do não 

cumprimento dos objetivos ambientais das massas de água, quando a razão para esse 

incumprimento não tenha sido identificada”; “a identificação da magnitude e impactes 

da poluição acidental”; “a aferição dos sistemas de classificação”; “o cumprimento dos 

objetivos e obrigações estabelecidas ao nível das zonas protegidas”; “as condições de 

referência (onde existem) para as massas de água superficial”. 

Zonas protegidas 

Complementarmente à classificação do estado nas massas de água que integram zonas 

protegidas definidas no âmbito da DQA, foi feita uma avaliação de cumprimento dos 

objetivos desta zona, com a informação resultante dos programas de monitorização 

constante da legislação que criou cada uma dessas zonas protegidas. A avaliação 

complementar integra as seguintes zonas protegidas: “Zonas designadas para a 

captação de água destinada à produção de água para consumo humano; Zonas 

designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico; Massas de 

água designadas como águas de recreio, incluindo águas balneares; Zonas sensíveis em 

termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis aos nitratos de origem agrícola e 

as zonas designadas como sensíveis.  

Disponibilidades e necessidades de água  

Em termos de disponibilidades hídricas superficiais, ambas as RH apresentam 

características idênticas, dado que a distribuição anual média do escoamento, que 

decorre essencialmente da distribuição da precipitação anual média, é caracterizada por 

uma grande variabilidade do escoamento anual.  

O regime hidrológico evidencia “uma grande variação de escoamento, sendo esta uma 

característica própria de um clima mediterrâneo, como é o caso de Portugal continental, 

onde se oscila entre anos húmidos e anos secos, sendo os anos “médios” não habituais”.  

Entende-se por disponibilidade hídrica subterrânea “o volume de água que uma massa 

de água subterrânea pode fornecer anualmente em condições naturais”.   

Este volume está intrinsecamente associado à recarga direta por precipitação. No 

entanto, “ao nível da massa de água subterrânea poderão ocorrer outras origens de 

recarga, nomeadamente as trocas de água com outras massas de água e processos de 
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drenagem. Dado que não se conhece a influência da recarga induzida, os valores de 

disponibilidade apresentados aproximam-se dos valores associados ao regime natural”. 

Balanço disponibilidades/consumos  

O índice de escassez WEI+ surge no seguimento do “WEI (Water Exploitation Index), que 

corresponde à razão entre a procura média anual de água e os recursos médios 

disponíveis a longo prazo e permite assim avaliar o stress hídrico a que se encontra 

sujeito um território”. O WEI+ “tem por objetivo complementar o WEI, incorporando no 

cálculo da vulnerabilidade a situações de escassez, os retornos de água ao meio hídrico, 

bem como os caudais ambientais”.  

As necessidades hídricas incluem, “não só os caudais ambientais, como, também, os 

volumes que devem estar disponíveis de forma a cumprir outros requisitos como, por 

exemplo, a navegação ou tratados internacionais em rios transfronteiriços. Estes 

volumes, calculados no âmbito do WEI+, correspondem a 10% do valor do escoamento 

de cada região hidrográfica”.   

Por retorno entende-se “o volume de água que é devolvido ao meio hídrico após 

utilização pelos setores e que se encontra disponível para ser reutilizado”.  

É de interesse informativo referir que “O critério da ONU (1997) para avaliação da 

escassez com o cálculo do WEI baseia-se na parcela de recursos consumidos e divide-se 

em quatro categorias: Sem escassez – países que consomem menos de 10% dos seus 

recursos renováveis; Escassez reduzida – países que consomem entre 10% e 20% dos 

seus recursos renováveis; Escassez moderada – países que consomem entre 20% e 40% 

dos seus recursos renováveis; Escassez severa – países que consomem mais de 40% dos 

seus recursos renováveis.  

Relativamente à situação evidenciada por este indicador os dados revelam que “O WEI+ 

de 14% obtido para Portugal indica que o país se encontra em situação de escassez 

reduzida. No entanto, a mesma análise efetuada à escala da região hidrográfica mostra 

que, considerando o escoamento em regime natural associado ao percentil 50%, nestas 

regiões (6 e 7) a situação é classificada como de escassez.  

Análise de perigos e riscos  

Ao nível da gestão dos recursos hídricos, “a variabilidade aleatória, temporal e espacial 

torna particularmente importante a avaliação e prevenção de riscos que lhe estão 

associados”. Acresce que, para além destes, “há ainda que considerar a incerteza 
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associada aos aspetos económicos e sociais que alteram as necessidades e as cargas 

produzidas”. Assim, os respetivos planos destacam “A garantia da disponibilidade de 

água, em quantidade e qualidade, a proteção de pessoas e bens contra ameaças de 

origem natural ou provocadas pela atividade antropogénica, o equilíbrio dos 

ecossistemas aquáticos e deles dependentes têm de estar sempre presentes numa 

estratégia de gestão destes recursos”. Como principais perigos ou ameaças associadas 

à água, os PGRH 6 e 7 apresentam uma análise sobre seguintes temas: “Alterações 

climáticas; Cheias e zonas inundáveis; Secas; Erosão hídrica; Erosão costeira e 

capacidade de recarga do litoral; Sismos; Acidentes em infraestruturas hidráulicas 

(barragens); Poluição acidental. 

Alterações Climáticas  

A projeção considerada assentou em “novos cenários desenvolvidos para a precipitação 

e foram simulados para os seguintes períodos de anos: 1971-2000; 2011-2040; 2041-

2070; 2071-2100. Em termos temporais estes cenários de precipitação foram 

desenvolvidos a nível anual, sazonal (Outono, Inverno, Primavera e Verão) e mensal (12 

meses)”. Com base nos dados apurados para as duas RH, “Observa-se que, de uma 

forma geral, existe uma tendência de descida dos valores mínimos, médios e máximos 

de precipitação ao longo dos anos, de caráter mais acentuado no cenário (…) mais 

pessimista, logo o mais preventivo em termos de medidas de adaptação”.  

Na RH6, “em termos de precipitação anual ao longo dos períodos de anos considerados, 

verifica-se uma descida generalizada nos valores máximos, médios e mínimos da 

precipitação anual”. Na RH7, “em termos de precipitação anual ao longo dos períodos 

de anos considerados, verifica-se uma descida generalizada, mais acentuada nos valores 

máximos”. 

 Projeção das cargas afluentes às massas de água  

Distinguem-se dos conteúdos dos planos referentes às duas RH relativas à Projeção das 

cargas afluentes às massas de água, os setores agrícola e pecuário. Relativamente ao 

setor agrícola há uma clara divergência entre as duas RH; dado que na 6 a projeção é de 

“um decréscimo acentuado, face à situação atual, das cargas de Azoto (N) e Fósforo (P) 

geradas em todos os cenários e horizontes de planeamento”, e na 7 “prevê-se um 

aumento acentuado no curto prazo, face à situação atual, das cargas de N e P geradas 

que se mantem em todos os cenários e horizontes de planeamento”. 
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No que se refere ao setor pecuário, em ambas as RH “prevê-se um decréscimo 

progressivo das cargas de N e P geradas para o cenário minimalista ao longo dos 3 

horizontes de planeamento”. Para os cenários BAU38 e maximalista, prevê-se “um 

aumento ligeiro e progressivo ao longo dos 3 horizontes de planeamento” no caso da 

RH6. Em relação à RH7 “No cenário BAU não se prevê alterações significativas. Para o 

cenário maximalista, prevê-se um aumento ligeiro e progressivo ao longo dos 3 

horizontes de planeamento”. 

 Objetivos  

A definição de objetivos “tem um papel central na estruturação de um instrumento de 

planeamento, dado referenciar as questões estratégicas a implementar, a monitorizar e 

a avaliar durante o seu período de vigência”.  

Na sequência da caracterização e diagnóstico da região hidrográfica, apresentada na 

parte 2, e de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 1284/2009, de 19 de outubro, 

“o PGRH deve apresentar os objetivos estratégicos, enquadrando os objetivos 

ambientais definidos nos termos dos artigos 45.º a 48.º da Lei da Água”.  

Assim, e os dois planos consideraram a mesma matriz de objetivos, designadamente: 

“Objetivos estratégicos e operacionais delineados com base na análise integrada dos 

diversos instrumentos de planeamento, nomeadamente planos e programas nacionais 

e regionais relevantes para os recursos hídricos; Objetivos ambientais das massas de 

água ou grupos de massas de água e as situações de aplicação da prorrogação de prazos 

e derrogação desses objetivos, nos termos dos Artigos 50.º a 52.º da LA”. 

Objetivos ambientais   

O enquadramento de base é definido a partir dos “objetivos ambientais estabelecidos 

na Diretiva-Quadro da Água (DQA) visam alcançar o Bom estado das massas de água em 

2015, permitindo contudo algumas situações de exceção em que os objetivos 

ambientais possam ser prorrogados ou derrogados com o intuito de garantir que os 

objetivos sejam alcançados de forma equilibrada, atendendo, entre outros aspetos, à 

viabilidade das medidas que têm de ser aplicadas, ao trabalho técnico e científico a 

realizar, à eficácia dessas medidas e aos custos operacionais envolvidos”.  

O objetivo ambiental estabelecido para as massas de água superficiais “consiste em 

atingir o Bom estado quando simultaneamente o estado ecológico e o estado químico 

 
38 “Cenário Business as Usual (BAU), que prevê a concretização das políticas setoriais, considerando caso a caso a adaptação às 

tendências atuais de evolução dos setores analisados”. 
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forem classificados como Bom” o mesmo critério é seguido para as “massas de água 

fortemente modificadas ou artificiais”. 

Em relação às “massas de água subterrâneas devem ser protegidas e melhoradas para 

se atingir o Bom estado químico e o Bom estado quantitativo das mesmas”; assim, “Do 

ponto de vista quantitativo, importa garantir o equilíbrio entre as captações e as 

recargas médias anuais a longo prazo com o objetivo de alcançar uma utilização 

sustentável do recurso”. 

Em 2015, na RH6 para as águas superficiais, “a proporção das massas de água que atingiu 

o bom estado/potencial foi de 40%”, enquanto na RH7 esse valor foi de “38%”; esta 

“proporção aumenta, de acordo com as projeções efetuadas, para 75% em 2021” na 

RH6 e de “72%” na RH7 e “100% em 2027”, nas duas RH, “altura em que a proporção de 

massas de água com estado/potencial bom ou superior será total”.  

Para as águas subterrâneas, “a proporção das massas de água com estado bom foi de 

89%” na RH6 e “de 75%” na RH7 em 2015; face às “projeções efetuadas, esta proporção 

manter-se-á em 2021” na RH6 e na RH7 “aumenta para 88%” no mesmo ano, e “subirá 

para 100% em 2027” em ambas as RH, altura em que a proporção de massas de água 

com estado/potencial bom ou superior será total. Tendo em conta estes dados, ocorrerá 

uma melhoria significativa na RH7 em 2021. Neste sentido, afigura-se importante 

confirmar esta projeção. 

Programa de medidas  

Sobre esta temática é afirmado que “O programa de medidas constitui uma das peças 

mais importantes do PGRH, atendendo a que define as ações, técnica e 

economicamente viáveis, que permitam atingir ou preservar o bom estado das massas 

de água” e “A sua definição deve ter por base o conhecimento das relações entre causas 

e efeitos, numa abordagem combinada, de forma a desenvolver instrumentos de gestão 

que permitam avaliar as respostas do meio e as alterações das pressões que sobre ele 

são exercidas, (…) podendo ainda implicar alterações nas condições de licenciamento, 

bem como um novo processo de diálogo com os diferentes setores envolvidos face ao 

cumprimento dos objetivos ambientais”.  

No âmbito dos nove eixos que agregam os programas de medidas, para efeitos da 

presente análise distinguem-se os seguintes seis: Redução ou eliminação de cargas 

poluentes; Promoção da sustentabilidade das captações de água; Minimização de 

alterações hidromorfológicas; Minimização de riscos; Promoção da sensibilização; 
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Adequação do quadro normativo. Para efeitos de informação e pela mesma razão, 

selecionaram-se, em relação aos seis eixos, os programas de medidas que seguidamente 

se apresentam. 
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Eixo

Programa de medidas

PTE1 – Redução ou eliminação de cargas poluentes

PTE1P02 - Remodelação ou melhoria das estações de tratamento de águas residuais 

industriais (incluindo as explorações agrícolas)

PTE1P03 - Eliminação progressiva de emissões, descargas e perdas de substâncias 

perigosas prioritárias

PTE1P04 - Redução das emissões, descargas e perdas de substâncias prioritárias

PTE1P05 - Definição de condicionantes a aplicar no licenciamento

PTE1P06 - Reduzir a poluição por nutrientes proveniente da agricultura, incluindo 

pecuária PTE1P07 - Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura

PTE1P08 - Reduzir a poluição proveniente da atividade florestal

PTE1P09 - Remediação de áreas contaminadas (poluição)

PTE1P15 - Eliminar ou reduzir águas residuais não ligadas à rede de drenagem

PTE2 – Promoção da sustentabilidade das captações de água

PTE2P01 - Uso eficiente da água, medidas técnicas para rega, indústria, energia e 

habitações PTE2P02 - Promover a aprovação de perímetros de proteção de 

captações

PTE2P03 - Proteger as origens de água potável e reduzir o nível de tratamento 

necessário. PTE2P04 - Condicionantes a aplicar no licenciamento

PTE2P05 - Controlar a recarga das águas subterrâneas

PTE3 – Minimização de alterações hidromorfológicas

PTE3P01 - Promover a continuidade longitudinal  

PTE3P02 - Melhorar as condições hidromorfológicas das massas de água,  

PTE3P04 - Condicionantes a aplicar no licenciamento

PTE5 – Minimização de riscos

PTE5P01 - Minimizar riscos de inundação (nomeadamente medidas naturais de 

retenção de água)

PTE5P02 - Adaptação às mudanças climáticas

PTE5P03 - Medidas para combater a acidificação

PTE5P04 - Reduzir os sedimentos provenientes da erosão do solo (incluindo floresta)
PTE5P05 - Prevenção de acidentes de poluição

PTE8 – Promoção da sensibilização

PTE8P01 - Elaboração de guias

PTE8P02 - Sessões de divulgação

PTE9 – Adequação do quadro normativo

PTE9P01 - Promover a fiscalização

PTE9P02 - Adequar a monitorização

PTE9P03 - Revisão legislativa

PTE9P04 - Articular com objetivos das Diretivas Habitats e Aves

PTE9P07 - Articular com políticas setoriais

PGRH 6 e 7 - Eixos e programas de medidas
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PGRH 6 – Sado e Mira 

Como informação, destaca-se que “Em termos de pressões quantitativas, os principais 

volumes captados/consumidos dizem respeito à energia (volumes não consumptivos), 

com cerca de 70% do total captado, à agricultura com 25,4%, à indústria (não PCIP39) 

com 1,6% e ao abastecimento público com 1,4%”.   

Das pressões hidromorfológicas de origem antrópica existem “798 barragens e açudes 

dos quais 31 estão classificados como grandes barragens (1 para abastecimento público 

e indústria, 4 para abastecimento público e rega, 7 para rega e 19 para outras 

finalidades) pelo que estão abrangidas pelo regulamento de segurança de barragens”. 

Na RH6 existem “10 infraestruturas com capacidade de regularização, 5 das quais 

destinadas a rega, 4 destinadas a rega e abastecimento público e uma para 

abastecimento público e indústria”. 

Estado das massas de água  

Em complemento do que foi referenciado no ponto anterior sobre esta matéria, “Para 

as massas de água superficial naturais (rios, águas de transição e costeiras) a 

comparação entre a avaliação do estado ecológico do 1.º e do 2.º ciclo de planeamento 

deve ter em atenção que no 2.º ciclo foram usados mais elementos biológicos para a 

classificação final. Acresce que a atualização da delimitação das massas de água implicou 

que o número total não seja idêntico nos dois ciclos, tanto para as massas de água 

superficial como subterrânea”. 

Águas superficiais  

No plano é referido que “Da comparação entre a avaliação do potencial ecológico do 1.º 

e do 2.º ciclo de planeamento verifica-se uma melhoria do estado das massas de água 

fortemente modificadas e artificiais das categorias rios e rios/albufeiras (…)” 

No que se refere ao estado químico das massas de água superficiais naturais, o plano 

conclui que “no 2.º ciclo se verifica um ligeiro agravamento das massas de água 

superficiais naturais da categoria rios comparativamente ao 1.º ciclo, continuando 

muito elevada a percentagem de massas de água não classificadas (…) Quanto ao estado 

químico das massas de água fortemente modificadas e artificiais no 2.º ciclo, verifica-se 

 
39 Prevenção e Controlo Integrados da Poluição 
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um agravamento do estado das massas de água das categorias rios e rios/albufeiras”. 

Nesta RH, relativamente às “Zonas designadas como zonas sensíveis em termos de 

nutrientes”, “estão designadas as zonas sensíveis Albufeira de Vale do Gaio e Albufeira 

do Roxo que abrangem as duas massas de água com a mesma designação, pelo que a 

avaliação complementar das zonas protegidas e das respetivas massas de água 

abrangidas é Não Cumpre”. 

Águas subterrâneas  

Em relação a este grupo, “A classificação do estado quantitativo das 9 massas de água 

subterrânea não se alterou entre o 1.º e o 2.º ciclo de planeamento, mantendo-se o 

estado Bom. No que concerne ao estado químico, todas as massas de água foram 

classificadas no 2º ciclo, verificando-se um estado Bom em 8 massas de água e Medíocre 

numa40”. 

Zonas protegidas  

Nesta região, “de acordo com a avaliação complementar, das 5 massas de água 

superficiais incluídas nas 5 zonas protegidas para captação destinada à produção de 

água para consumo humano, 4 cumprem os objetivos das zonas protegidas e 1 não 

cumpre. Quanto às 8 massas de água subterrâneas incluídas nestas zonas protegidas, 

cumprem os objetivos da zona protegida”.  

Importa ainda destacar que “A massa de água designada, no âmbito da Diretiva Nitratos, 

como zona vulnerável aos nitratos de origem agrícola, é classificada com um estado 

inferior a bom41”.  

 Em termos de qualificação salienta-se que “Na bacia do Sado existem 120 massas de 

água superficiais com estado Inferior a Bom. As pressões significativas que incidem 

nestas massas de água superficiais são essencialmente associadas aos setores agrícola, 

pecuário e urbano”.  

 

 

 
40 “(…) apenas a massa de água subterrânea de Sines foi individualizada em duas massas de água subterrânea: Sines/Zona Sul e 

Sines/Zona Norte, classificando a primeira com um estado químico medíocre”  
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/2016-2021/PTRH6/PGRH6_Parte2.pdf) 
Figura 4.9 - Classificação do estado global das massas de água subterrânea na RH6 (pág.110). 
 
41 Áreas abrangidas pela ZV5 – Beja, correspondente aos gabros com incidência na RH6 
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PGRH 7 – Guadiana 

Como informação, destaca-se que “Em termos de pressões quantitativas, os principais 

volumes captados/consumidos dizem respeito à energia (volumes não consumptivos), 

com cerca de 88% do total captado, seguido da agricultura com 9,1% e do abastecimento 

público com 1,8%”. 

Das pressões hidromorfológicas de origem antropogénica “existem 1648 barragens e 

açudes, das quais 43 são classificados como grandes barragens (1 para abastecimento 

público, 6 para abastecimento público e rega, 2 para abastecimento público, rega e 

produção de energia, 7 exclusivamente para rega e 27 para outras finalidades) pelo que 

estão abrangidas pelo regulamento de segurança de barragens”.  

Nesta região existem “9 infraestruturas com capacidade de regularização, 6 das quais 

destinadas simultaneamente a rega e abastecimento público, 2 destinadas a rega e uma 

para fins múltiplos (sistema Alqueva-Pedrógão)”. 

Águas superficiais  

Da comparação entre a avaliação do estado ecológico do 1.º e do 2.º ciclo de 

planeamento “pode concluir-se que no 2.º ciclo existiu uma melhoria das massas de 

água superficial naturais da categoria rios comparativamente ao 1.º ciclo. Relativamente 

às águas de transição e costeiras todas as massas de águas foram classificadas, mas 

houve um agravamento do estado”. 

Da comparação entre a avaliação do potencial ecológico do 1.º e do 2.º ciclo de 

planeamento “verifica-se um agravamento do estado das massas de água fortemente 

modificadas e artificiais da categoria rios e albufeiras”. 

No que se refere ao estado químico das massas de água superficiais, o plano refere que 

“Dos resultados obtidos pode concluir-se que apenas 10% das massas de água 

superficiais naturais e 29% das massas de água fortemente modificadas e artificiais 

foram classificadas”. Relativamente às naturais, o PGRH7conclui, sobre a qualidade 

química “que no 2.º ciclo verifica-se que houve um ligeiro aumento da percentagem de 

massas de água naturais da categoria rios comparativamente ao 1.º ciclo”.  

Já em relação ao estado químico das massas de água fortemente modificadas e artificiais 

no 2.º ciclo, os sinais são opostos, porque “verifica-se um agravamento do estado das 

massas de água da categoria rios e albufeiras”.  
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Sobre o estado global o plano refere: “Tendo por base o universo das massas de água 

superficial existentes na RH7, constata-se que cerca de 38% apresenta um estado global 

Bom e Superior, 59% um estado global Inferior a Bom e apenas 3% não foram 

classificadas”. 

Águas subterrâneas  

Segundo as conclusões deste âmbito de avaliação, “Na RH7, as 8 massas de água 

subterrânea existentes apresentam um estado quantitativo Bom”. 

Sobre o estado químico, a avaliação refere que “A classificação do estado químico das 8 

massas de água subterrânea não se alterou entre o 1.º e o 2.º ciclo”, com uma ligeira 

diferença na medida em que no 1.º ciclo foram classificadas42 6 de bom e 3 de medíocre 

e 1 desconhecida, enquanto no 2.º ciclo foi respetivamente de 6 de bom e 2 de 

medíocre. Uma das duas classificadas como medíocre é a Zona Vulnerável 5, de Beja, 

correspondente ao Gabros de Beja43.  

Zonas protegidas  

Nesta região, “de acordo com a avaliação complementar, das 9 massas de água 

superficiais incluídas nas 9 zonas protegidas para captação destinada à produção de 

água para consumo humano, todas cumprem os objetivos das zonas protegidas. Das 4 

massas de água subterrânea incluídas nas zonas protegidas para a captação destinada à 

produção de água para consumo humano, 3 cumprem os objetivos das zonas protegidas 

e 1 não cumpre”. 

Como foi referido anteriormente, “Na RH7 estão designadas 2 zonas vulneráveis - Beja 

e Elvas que abrangem 3 massas de água (Gabros de Beja, Elvas - Campo Maior e Elvas - 

Vila Boim), pelo que, de acordo com a avaliação complementar relativa às zonas 

designadas como zonas vulneráveis, as 3 massas de água não cumprem os objetivos da 

zona protegida”. 

Por último, é importante referir que “Na bacia do Guadiana existem 158 massas de água 

superficiais com estado Inferior a Bom. As pressões significativas que incidem sobre 

 
42 No primeiro ciclo foram consideradas 10 massas subterrâneas, enquanto que só segundo só foram consideradas 8. 

 
43 Mapa da pág. 118 do documento: https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGestao/PGRH/2016-

2021/PTRH7/PGRH7_Parte2.pdf 
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estas massas de água superficiais são essencialmente associadas aos setores agrícola, 

pecuário e urbano”.  

5.3.4  Programa Nacional de Regadios (PN Regadios) 

Este programa foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 

133/2018, de 20 de setembro, com o objetivo de definir a estratégia de financiamento 

do regadio no território nacional, no período 2014-2023. A criação deste programa foi 

justificada para incrementar os sistemas de regadio de forma sustentável em Portugal, 

por via do estabelecimento de uma estratégia de médio/longo prazo suportada por 

financiamentos, nomeadamente oriundos do PDR 202044. 

A Portaria n.º 38/2019, de 29 de janeiro (alterada pela Portaria n.º 76/2019, de 12 de 

março) define a regulamentação específica relativa ao regime de apoio a conceder às 

operações a candidatar a este programa. Face aos objetivos da análise do presente 

relatório, não se considerou importante a apreciação dos elementos relacionados com 

as operações de financiamento definidas nestas portarias. 

Segundo a RCM referida, o PN Regadios integra duas ações: desenvolvimento do regadio 

eficiente e melhoria da eficiência dos regadios existentes. A primeira ação destina-se a 

«Disponibilizar água aos prédios rústicos, privilegiadamente através da retenção de 

recursos hídricos superficiais, da implementação de sistemas de transporte e de 

distribuição eficientes e de métodos de rega adequados, de forma integrada com outras 

infraestruturas», enquanto a segunda ação visa «Promover o uso mais eficiente da água 

e da energia dos aproveitamentos hidroagrícolas existentes e dos regadios coletivos 

tradicionais». Entre as medidas de promoção indicadas destacam-se: “Melhoria da 

gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas”; “Introdução de tecnologias mais 

eficientes”. Nos cinco quadros que seguidamente se apresentam, são expostos os 

principais conteúdos do programa, na ótica da análise em curso, de forma sintética e 

sistematizada, como forma de contribuir para a apreciação do enquadramento previsto 

neste domínio. 

 
44 Quadro de fundamentação definido no respetivo diploma. 
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Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas 

associadas à intensificação da agricultura

Destacam-se os elementos que têm maior influência sobre a 

temática em análise.

O caráter estruturante do Regadio para o desenvolvimento agrícola e 

regional

Face ao sistema de produção atual e às exigências crescentes de 

produção massiva de matérias-primas e bens alimentares o 

regadio é fundamental, inclusivamente para minimizar os efeitos 

da seca, na regularização das produções e em termos de combate à 

desertificação.

Sustentabilidade do regadio, com a redução da sua pegada ecológica, 

nomeadamente hídrica e energética

Os sistemas de rega para além dos benefícios também acarretam 

impactes negativos em termos ambientais, sobretudo se mal 

geridos; daí a importância de minimizar os passivos ambientais 

associados.

Criação de condições para a viabilidade das explorações agrícolas 

beneficiadas

Possibilidade de intensificação de usos e acréscimo do rendimento 

por unidade de superfície e diminuição dos riscos resultantes das 

variações anuais inerentes às disponibilidades hídricas.

Criação de condições para a diminuição da exploração dos recursos 

aquíferos

O aproveitamento racional dos recursos hídricos de superfície 

permite a utilização de água superficial em detrimento da água 

subterrânea, diminuindo de forma significativa a pressão sobre os 

aquíferos, os quais constituem reservas estratégicas de água em 

situações de seca. De igual modo, promove-se a redução do 

número de captações de água superficial em cursos de água com 

reduzidos caudais na primavera e verão, potenciando assim a 

melhoria do seu estado ecológico. 

Minimização das condições de despovoamento e desertificação física, 

agravadas pelas alterações climáticas num país de caraterísticas 

mediterrânicas.

A desertificação está associada à diminuição da capacidade de 

suporte do território ao nível dos sistemas agrícolas e 

agrossilvopastoris, consequentemente ao empobrecimento e ao 

êxodo das populações residentes.

PLANO NACIONAL DE REGADIO - elementos de caracterização 

Síntese de caracterização do PN de Regadio

Propósitos determinantes que condicionaram a conceção do PN de Regadio

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas 

associadas à intensificação da agricultura

Destacam-se as que têm maior influência sobre esta temática.

Promover o desenvolvimento rural e a coesão territorial
O incremento do rendimento nos espaços rurais é fundamental 

para a diminuição das assimetrias territoriais.

Apoio à pequena agricultura, ao rejuvenescimento do tecido social das zonas 

rurais, com destaque para o empresariado agrícola e rural

Promoção e reforço de estratégias e parcerias locais

Estímulo à diversificação da base económica e à criação de emprego nas 

zonas rurais

Valorização dos produtos tradicionais 

Produção de amenidades de lazer e recreio e de serviços ambientais

Os serviços ambientais tendem a assumir uma importância 

crescente, deste modo é relevante que o impacte gerado pela 

implementação do EFMA seja avaliado.

Esta estratégia afigura-se importante para promoção do 

desenvolvimento de base endógena, pois permite a fixação de 

riqueza a nível local, ao contrário de lógicas financistas de grandes 

explorações que fomentam a externalização dos rendimentos 

gerados nos territórios. No âmbito da implementação do EFMA, 

deveria ser avaliado o impacte gerado ao nível desta orientação 

estratégica.

Síntese de caracterização do PN de Regadio

PLANO NACIONAL DE REGADIO - Linhas de orientação 

Grandes linhas de orientação definidas
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Considerações gerais na perspetiva da análise das 

temáticas associadas à intensificação da agricultura

As orientações estratégicas são vertidas para o conteúdo das 

opções dos planos anuais.

Desenvolver os investimentos necessários à requalificação e expansão da rede de 

regadio nacional, enquanto elementos estruturantes quer de uma agricultura 

competitiva e sustentável, quer de territórios rurais com futuro, assegurando a 

fixação das populações, através da dinamização económica da atividade agrícola

A influência da implementação do EFMA sobre os territórios é 

importante que seja avaliada, nomeadamente a 

competitividade da agricultura a prazo, face aos sistemas 

monoculturais prevalecentes, os impactes sobre o reforço e 

revitalização da base económica e os efeitos sobre a demografia 

da região.

Para avaliar de facto a justeza dos compromissos e das 

dimensões que assumem é importante avaliar os efeitos 

cruzados entre objetivos estratégicos.

Expansão da área irrigável, dado que assume uma relevância central para a 

melhoria do desempenho na atividade agrícola e das condições de vida do meio 

rural, constituindo-se como um instrumento de dinamização económica, de 

aumento do autoaprovisionamento agroalimentar e de incremento das 

exportações, para além de contribuir de forma decisiva para a fixação das 

populações nos territórios do interior

O apuramento dos impactes do EFMA neste domínio é 

fundamental, inclusivamente considerando a 

complementaridade entre territórios, a promoção da 

diversificação setorial, na lógica da compatibilização 

multifuncional do espaço rural, e os respetivos impactes no 

autoaprovisionamento, nas exportações e na fixação, bem 

como na distribuição da população.

Reabilitação e instalação de novos aproveitamentos hidroagrícolas em todo o 

território nacional, num total de cerca de 90 000 hectares, com financiamento 

através do FEADER e do BEI (...), neste caso para a ampliação de 47 000 hectares 

do Empreendimento de Alqueva (1)

Esta orientação estratégica, para ser cumprida com eficiência, 

deverá assentar em critérios técnicos rigorosos de escolha das 

áreas a irrigar, privilegiando os melhores solos e não seguir 

lógicas de formalização de ocupações consideradas precárias, 

porque foram acomodadas na periferia do zona de intervenção 

do EFMA, fora do perímetro de rega.

A conformidade com os objetivos de desenvolvimento local 

assume particular relevância.

A sustentabilidade dos recursos solo e água

A erosão hídrica dos solos é uma questão essencial que merece 

ser avaliada no âmbito do Concelho, particularmente nas áreas 

que não foram consideradas na primeira fase do EFMA e que 

auferiram água do sistema para instalação de culturas 

permanentes, não abrangidas por solos da RAN.

A rentabilização dos investimentos

O respeito pelos valores ambientais

O envolvimento e participação dos interessados

Nota:

Estes campos de análise, face aos impactes de ordem 

estratégica que geram, devem ser avaliados de forma integrada 

para que a viabilidade económica das explorações seja atendida 

na perspetiva da rentabilidade social e dos efeitos sobre a 

distribuição da riqueza e sobre a sustentabilidade no território.

PLANO NACIONAL DE REGADIO - articulação de ordem estratégica

Articulação do PN de Regadio com outras estratégias

Grandes Opções do Plano (definidas anualmente)

Objetivos estratégicos

Compromissos e políticas de Valorização do Território, na dimensão do Território Coeso, 

no que se refere a ações do interior

(1) Valor entretanto atualizado.
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Considerações gerais na perspetiva da análise das 

temáticas associadas à intensificação da agricultura

O apuramento dos impactes das transformações em curso é 

fundamental, destacando os serviços ambientais existentes e 

passíveis de desenvolver.

Promoção da sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola

As opções culturais seguidas, o ordenamento físico e funcional 

prevalecente, as práticas produtivas e ambientais adotadas e os 

meios de monitorização disponíveis constituem questões de 

relevância para a avaliação da sustentabilidade dos sistemas. 

O armazenamento da água e regularização da sua disponibilidade constitui um 

importante contributo para inverter a tendência de despovoamento dos 

territórios rurais, promovendo a sua adaptação às alterações climáticas

Para além das questões óbvias inerentes à análise deste 

conteúdo, é importante avaliar o significado que o projeto 

Alqueva assume ao nível do aproveitamento das 

disponibilidades hídricas nas parcelas, através de sistemas 

locais de retenção, dado que já se constatou o abandono de 

alguns reservatórios existentes antes do EFMA, por parte de 

operadores económicos.

A proteção das margens dos cursos de água e a valorização das espécies ripícolas, 

desempenham importantes funções de minimização dos impactos dos eventos 

extremos de precipitação, para além do contributo para a amenização das 

condições climáticas e para a sanidade das culturas

Reforço da capacidade de retenção de água dos solos agrícolas, reduzir o 

escoamento da água das chuvas durante o inverno, promovendo a infiltração, 

adotar espécies vegetais mais adequadas às novas condições climáticas, aumentar 

a eficiência de aplicação de água de rega e assegurar a segurança da 

disponibilidade de água

Planeamento e gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

criam-se condições que possibilitam assegurar a disponibilidade de água para as 

diferentes utilizações antrópicas, em quantidade e qualidade adequada, 

salvaguardando também as necessidades dos ecossistemas dependentes da água

Esta questão, associada ao aproveitamento local dos recursos 

superificiais como a retenção de água das chuvas, tanto mais 

que os regimes extremos de queda pluviométrica são 

gradualmente mais severos, marcados por chuva intensa em 

períodos muito curtos, assume particular importância que seja 

equacionada.

Estas são áreas onde facilmente podem ser detetadas más 

práticas, impondo-se um estudo de avaliação com a finalidade 

de introduzir as medidas corretivas necessárias.

Articulação do PN de Regadio com outras estratégias

PLANO NACIONAL DE REGADIO - relação estratégica no âmbito das alterações climáticas

Adaptação às alterações climáticas 

Considerações gerais na perspetiva da análise das 

temáticas associadas à intensificação da agricultura

O incremento da área regada e da disponibilidade de água permitiu uma 

progressiva alteração do modelo da agricultura regional, gerando um leque 

alargado de novas oportunidades e abrindo portas às agroindústrias

A promoção da adoção de boas práticas agrícolas, que estes aproveitamentos 

propiciam, induz a preservação do recurso solo e da sua produtividade e 

qualidades agronómicas, contrariando a tendência de desertificação (3)

Também relevante é o contributo do PNRegadios para a diminuição dos custos 

ambientais associados à dependência e necessidade de importações de bens 

alimentares, que passam a ser produzidos localmente, reduzindo os encargos 

energéticos associados à sua conservação e transporte.

Este objetivo de ordem estratégica transcende naturalmente o 

mero âmbito do combate ao despovoamento e à desertificação, 

assumindo importância também ao nível da soberania 

alimentar, assim é importante, face às opções monoculturais 

seguidas, avaliar o respetivo cumprimento e resultados reais 

alcançados.

Notas:

Combate ao despovoamento e à desertificação (2)

Face ao  investimento realizado no âmbito do EFMA, aos 

estudos de fundamentação apresentados para justificar o 

financiamento e à situação económica e estrutural entretanto 

desenvolvida afigura-se importante avaliar os respetivos 

resultados alcançados.

Articulação do PN de Regadio com outras estratégias

PLANO NACIONAL DE REGADIO - relação estratégica no âmbito do combate ao despovoamento

(2) "Os estudos efetuados no âmbito da implementação do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva indicaram como consequência da não concretização do projeto, em termos 

socioeconómicos, a persistência do declínio já verificado das zonas rurais em causa, com saída do seu capital humano e financeiro. Este cenário de despovoamento do território acentuaria 
e aceleraria os fenómenos que induzem a desertificação física, nomeadamente o aumento do défice de água no solo com o consequente agravamento dos índices de aridez e de 

humidade". Fonte: PNRegadios

(3) "Esta melhoria dos solos traduz-se no aumento do seu teor em matéria orgânica e capacidade de retenção da água e nutrientes, o que favorece o crescimento e vitalidade das 

plantas e da vegetação em geral. De resto, o teor de matéria orgânica dos solos é uma componente determinante para o desempenho das suas funções ambientais e ecológicas, como 

sejam a fertilidade, o sequestro de carbono e a regulação hidrológica e a biodiversidade, com efeitos positivos na sanidade vegetal das culturas". Fonte: PNRegadios
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5.3.5 O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 

O Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) corresponde a uma iniciativa 

prevista no PNA, tendo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005, de 30 de 

junho, estabelecido as bases e linhas orientadoras para a sua elaboração, visando a 

promoção do uso eficiente da água, nomeadamente no setor agrícola, contribuindo, 

assim, para minimizar os riscos de escassez hídrica e para melhorar as condições 

ambientais dos meios hídricos. 

O lançamento e início de aplicação deste Programa ocorreram em junho de 2012, com 

um calendário de implementação 2012 -2020. 

O Grupo de Trabalho Agricultura, Florestas e Pescas elaborou em 2013 um relatório que 

identifica os principais impactos esperados e as medidas de atuação necessárias para os 

minimizar, dando assim corpo a uma Estratégia Setorial que concretiza e operacionaliza 

os objetivos da ENAAC. Esse documento identifica, entre outros, a disponibilidade de 

água e a capacidade de rega como fatores críticos para a adaptação da agricultura às 

alterações climáticas. Num quadro de uma disponibilidade hídrica mais variável, é 

salientado que o recurso ao regadio assume uma importância decisiva para reduzir a 

vulnerabilidade dos sistemas de produção, promovendo a regularização da sua 

disponibilidade para as culturas e contrariando os processos de desertificação do solo. 

No documento de apresentação do Programa, o prefácio conta com dois apontamentos 

relevantes, da autoria da Ministra Assunção Cristas e de Pedro Afonso de Paulo, 

Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, que referem: 

• “Padrões de eficiência exigentes no uso da água terão que considerar a eficiência e 

a racionalidade do modelo de gestão como pilares fundamentais da sua governança 

e precisam de se alicerçar numa nova cultura da água. Esta cultura assenta numa 

divisão de responsabilidades na gestão da água, em que todos assumem uma 

importância fulcral na gestão da água. Investir na criação de uma consciência 

nacional da importância da água e na mudança de uma cultura do desperdício e 

indiferença, por uma cultura de respeito é um dos objetivos principais do PNUEA” 

(Ministra); 

• “A água é um recurso hídrico que deve ser utilizado para benefício do Homem sem 

comprometer as necessidades dos ecossistemas e a continuidade hídrica dos cursos 

de água. Uma utilização sustentável não é consentânea com uma exploração de 

“mineração” que acaba exaurindo o próprio recurso. O uso desregrado de uma 
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fonte, mesmo que renovável, propicia o desperdício, a ineficácia e, fatalmente, o 

despesismo, comprometendo os usos de gerações futuras. (…)A chave desta 

mudança de atitude está na conceção de uma boa governança do processo de 

implementação. Este aspeto recebeu finalmente a devida atenção no plano, pela 

conjugação de esforços da Administração, dos setores que utilizam a água e dos 

próprios cidadãos, deixando antever boas perspetivas para os objetivos traçados 

(…)” (Secretário de Estado). 

No quadro seguinte apresenta-se resumidamente o conteúdo dos termos mais 

relevantes relacionados com a sustentabilidade, que definiu como meta a redução do 

desperdício no setor agrícola até 2022 em 35%, significando, por um lado, o 

reconhecimento da ineficiência dos sistemas de regadio e, por outro, a consciência de 

que existe uma margem muito relevante para diminuição do desperdício e, por essa 

via, promover a sustentabilidade. 

 

 

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas 

associadas à intensificação da agricultura.

Destacam-se os elementos que têm maior influência sobre a 

temática em análise.

Melhorar a eficiência de utilização da água, sem pôr em causa as 

necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem como o 

desenvolvimento do país, tendo como objetivos complementares a redução 

da poluição das massas de água e a redução do consumo de energia

Contribuir para a consolidação de uma nova cultura da água em Portugal que 

valorize de forma crescente este recurso, atribuindo-lhe a importância devida 

no desenvolvimento humano e económico e contribuindo para a preservação 

do meio natural, numa ótica de desenvolvimento sustentável

Destacam-se os que têm maior influência sobre esta temática

Criação de uma consciência nos cidadãos em geral fundamentada numa 

atitude duradoura de preservação dos recursos hídricos e, em particular, na 

população infantil e juvenil, como garante do potencial transformador de 

comportamentos 

A sensibilização é uma intervenção correta a todos os níveis da 

sociedade, mas o incentivo à participação e ao exercício de 

cidadânia orientado para esta temática é fundamental. A atuação 

coerente das instituições é igualmente fundamental, porque por 

vezes caí-se na tentação fácil de desencorajar a opinião pública a 

tomar posições, quando estão em causa assuntos passíveis de 

gerar conflitualidades.

Consciencialização dos gestores dos sistemas de abastecimento de água, 

quanto à importância do uso eficiente da água e desenvolvimento de 

iniciativas que visem habilitar e capacitar os agentes responsáveis pela 

conceção e gestão dos sistemas de abastecimentos e dos equipamentos, 

através da produção e disponibilização de ferramentas de informação e de 

suporte à formação

A melhoria da qualidade dos projetos, orientada para a redução 

das perdas de água no armazenamento, transporte, distribuição e  

na aplicação de água ao solo (nomeadamente com  sistemas de 

aviso e agro-meteorológicos, reconversão dos métodos de rega, 

com automatização e adequação de procedimentos na rega por 

gravidade, aspersão e localizada).

Redução das perdas de água nos sistemas de condução de água para rega e 

das dotações brutas de rega, com recurso inclusivamente à articulação 

gradual das receitas associadas aos tarifários e o custo real da água, com 

ênfase nos volumes utilizados, sem perda de competitividade do setor

A monitorização do desperdício com sistemas de informação 

eficientes é fundamental, incluindo a participação dos utentes ao 

nível da prestação de informação. A utilização do tarifário para o 

uso eficiente do recurso é uma quetão importante para promoção 

da eficiência dos sistemas.

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA)

Objetivos gerais

A emergência e consolidação de uma nova atitude na gestão e na 

prática do uso da água. Reforço do sentido de sustentabilidade por 

via da maior eficiência no uso, em resposta a exigências de ordem 

nacional, comunitária e internacional. Decréscimo das pressões 

sobre as massas de água, com reflexos extensivos ao nível dos 

padrões de qualidade. Envolvimento crescente da opinião nas 

questões ambientais, com expressão ao nível do reforço das 

tendências de organização e da participação orientadas para uma 

cidadânia mais ativa. Aprofundamento dos processos de 

planeamento e de ordenamento a condicionar inclusivamente as 

agendas políticas e institucionais. 

Objetivos de natureza estratégica identificados

Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água - Quadro síntese



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO 

Parte C – Processos de Transformação: Meios de Enquadramento 
 

5.4 PVI – Programa de Valorização do Interior 

O PVI substituiu o Programa Nacional para a Coesão Territorial e destina-se, segundo a 

perspetiva governamental, a abrir uma nova etapa no desenvolvimento dos territórios 

do interior, contrariando a tendência de desertificação das últimas décadas. Este 

programa foi definido pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2018 e insere-

se no Programa Nacional de Reformas (PNR) que assume a coesão territorial como 

crucial para afirmar a competitividade e para a qualificação do território nacional, 

decorrente da assunção pelo PNR da “necessidade de garantir o desenvolvimento 

sustentável e harmonioso dos diversos territórios como uma condição importante para 

melhorar as condições económicas e sociais do país, adaptando, quando aplicável, as 

políticas públicas às necessidades específicas de cada território”45. 

O conteúdo do PVI deveu-se essencialmente ao trabalho desenvolvido pela Unidade de 

Missão para a Valorização do Interior, criada pelo Decreto-Lei n.º 251- A/2015, de 17 de 

dezembro, que apresentou o Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), 

aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2016, de 24 de 

novembro. 

 

 
45 Texto de enquadramento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2018 de 6 de setembro 

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas associadas à 

intensificação da agricultura

Destacam-se os elementos que têm maior influência sobre a temática em 

análise.

Nacional e de natureza multissetorial, envolvendo na sua implementação as áreas da governação, os municípios e outros parceiros, através de 

medidas a cargo de um só ministério ou de medidas que resultam da articulação interministerial.

Resposta ao Programa do Governo que apostou nas regiões de fronteira como nova centralidade no mercado ibérico, através do 

desenvolvimento das cidades médias, da cooperação transfronteiriça e do repovoamento e redinamização dos territórios de baixa densidade, 

bem como na valorização da pequena agricultura e na reforma da floresta. 

Resposta ao diagnóstico da situação do interior do país que identifica o declínio demográfico — diminuição da população e envelhecimento dos 

residentes — e a fragilidade da base económica como fatores do declínio (...) Reconhecendo, ainda, a existência de territórios com dinâmicas e 

caraterísticas diversas, que carecem de uma intervenção política em função dessas características. 

Programa de Valorização do Interior - abrangência e natureza

PVI – Programa de Valorização do Interior

Definição de âmbito
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Da leitura do quadro anterior há uma questão importante da estratégia definida que 

não foi abordada, ou pelo menos desconhece-se que tenha sido, e que se traduz numa 

lacuna relevante relacionada com a ausência de uma avaliação, a jeito de balanço, sobre 

a relação estrutural entre eixos, e consequentemente entre medidas.  

É sempre possível prever que entre objetivos estratégicos e as respetivas orientações 

em que se fundamentam as intervenções práticas, possam emergir contradições que 

levem a que os efeitos da concretização de uns neutralize ou mesmo conflitue com a 

implementação e o alcance estratégico de outros.  

A título de exemplo, lança-se a seguinte questão: será que as intervenções previstas no 

âmbito do eixo “Um território interior + Competitivo” não conflituam em determinados 

aspetos com as intervenções inerentes a “Um território interior + Coeso” ou a “um 

território interior + Sustentável”, ou a “Um território interior + Colaborativo”, o mesmo 

se coloca em relação à temática da conectividade.  

O território é um todo e não propriamente o somatório das partes, devendo prevalecer 

uma abordagem integrada sustentada por uma avaliação cruzada de impactes 

Considerações gerais na perspetiva da análise das temáticas associadas à 

intensificação da agricultura

Destacam-se as que têm maior influência sobre esta temática

 Aposta numa agenda para a valorização do interior que (i) 

enfrenta os problemas demográficos — contribuindo para um 

envelhecimento de qualidade; (ii) aposta na inovação e 

diversificação da base económica — com valorização dos 

recursos endógenos e das dinâmicas locais; (iii) investe no capital 

territorial, na cooperação transfronteiriça, na relação rural- 

urbano e na acessibilidade digital, aumentando a atratividade 

territorial e assentando em abordagens em rede.

Aprovação para execução de 164 medidas destinadas à 

valorização do Interior, agrupadas em cinco eixos relativos a um 

território interior: + Coeso; + Competitivo;  + Sustentável; + 

Conectado; + Colaborativo.

"A coesão territorial e a correção dos desequilíbrios regionais são 

tarefas complexas e de longo prazo. (...) Mas neste momento a 

coesão territorial e o desenvolvimento do interior são causas 

nacionais que mobilizam toda a comunidade. A necessidade de 

aproveitamento de todo o potencial do território nacional em 

benefício do país, a consciência do valor ambiental e das 

utilidades que o interior oferece a Portugal e a solidariedade 

intrarregional criam uma circunstância em que a mobilização de 

recursos e a concentração de esforços a favor do Interior se 

tornam mais prementes". 

"É nesse sentido que se aprovam 65 medidas adicionais, (...) a integrar o 

programa, que passa (...) a designar-se por Programa de Valorização do Interior. 

Em primeiro lugar, a importância da atração de investimento que crie emprego e 

que permita fixar populações (...) O esforço da atração de investimento exige 

contrariar as tendências naturais do mercado. Em segundo lugar, a importância 

da valorização do capital natural e da manutenção da paisagem. (...) Por isso, dá- 

se particular atenção à gestão do território, à valorização dos recursos 

endógenos ou aos apoios à pequena agricultura (...)". Face ao exposto, é 

importante destacar: o reconhecimento das limitações do mercado e a 

imprescimbilidade do Estado na revitalização do interior; a associação entre a 

valorização do capital natural, paisagem e recursos endógenos e a pequena 

agricultura. No fundo este setor é considerado importante para a valorização 

dos territórios e a promoção de serviços ambientais. Assim, é importante 

incrementar estes serviços e "afinar" o seu valor económico para promover as 

economias de base local alicerçadas na agricultura de pequena escala.

Nota: 

"Decorridos dezoito meses de implementação do PNCT, e realizado o respetivo 

balanço quanto ao grau de execução das medidas, os resultados alcançados 

apresentam uma taxa de execução elevada, com 79 % das medidas executadas 

ou em vigor e 10 % das medidas em curso, sendo essa taxa particularmente 

relevante no eixo estratégico 2. Um território interior + Competitivo, com uma 

taxa de execução de 87 %" . "No conjunto do investimento aprovado no PT2020, 

as medidas de discriminação positiva a favor das regiões de baixa densidade 

permitiram atingir uma quota acima da proporção da população nelas 

residentes. Particularmente relevante é o facto de os apoios per capita na baixa 

densidade serem o dobro dos apoios no litoral"(1). Esta questão é importante, 

mas igualmente o é, saber o estado de execução do Programa, na perspetiva da 

avaliação de resultados em função da concretização dos objetivos propostos.

PVI – Programa de Valorização do Interior

Programa de Valorização do Interior - Principais propostas

Quadro de propostas

(1) Este o ponto de situação apresentado no texto da Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/2018 de 6 de setembro
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previsíveis, mesmo ao nível dos objetivos ou das iniciativas a programar. Neste “jogo de 

balanços” ao não se considerar, inclusivamente com suficiente peso, as relações e 

efeitos sinérgicos de natureza sistémica, podem não vir a ser atendidas expressões 

distintas ao nível das dinâmicas de concretização entre o território considerado interior, 

assumindo por exemplo as características regionais ou sub-regionais um fator 

diferenciador importante na conformação dos resultados a obter, face ao 

comportamento reativo que cada território oferece aos estímulos de desenvolvimento 

que lhes são induzidos.  

Fica, pois esta nota como consideração geral sobre a aplicação do PVI, como reflexão 

sobre a necessidade de intervir cirurgicamente nos territórios, recorrendo a análises e 

metodologias diversificadas e complementares sobre a complexa realidade dos 

territórios do interior como meio para ultrapassar os grandes e difíceis desafios do País. 

Neste sentido e ao nível do acompanhamento e monitorização do Programa, pode ainda 

aplicar-se esta perspetiva de análise, como forma de eventualmente se aprofundarem 

alterações e ajustamentos de rumos a seguir. 
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5.5  PNR – Programa Nacional de Reformas 

Slogan: mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade (mais crescimento, melhor 

economia e maior coesão). 

O Programa Nacional de Reformas constitui um elemento essencial na definição da 

estratégia de médio prazo que permitirá a Portugal, no horizonte de 2020, lançar um 

conjunto de reformas estruturais que promovam o relançamento do investimento e 

contribuam para a sustentabilidade das finanças públicas, indo ao encontro das 

prioridades identificadas pela Comissão Europeia na Análise Anual do Crescimento para 

2016. 

A estratégia presente no Programa Nacional de Reformas parte da identificação dos 

bloqueios estruturais que caracterizam a economia portuguesa e está organizada em 

torno de seis pilares, que se desenvolvem em eixos de atuação e medidas concretas de 

implementação de uma nova agenda de crescimento e desenvolvimento económico e 

social. 

Para efeitos do presente relatório, destaca-se no âmbito do Programa Nacional de 

Reformas, o ponto Valorização do Território do capítulo Principais Respostas aos 

Desafios Económicos e Sociais, que indica «A expansão da área irrigável assume uma 

relevância central para a melhoria do desempenho na atividade agrícola e das condições 

de vida do meio rural, constituindo-se como um instrumento de dinamização 

económica, de aumento do autoaprovisionamento agroalimentar e de incremento das 

exportações, para além de contribuir de forma decisiva para a fixação das populações 

nos territórios do interior. Nestes termos o governo promoverá a reabilitação e a 

instalação de novos aproveitamentos hidroagrícolas em todo o território nacional num 

total de cerca de 90 000 hectares, com financiamento através do FEADER e do BEI (que 

se encontra em fase de negociação), neste caso para a ampliação de 47 000 hectares do 

Empreendimento de Alqueva.»46. 

I – Valorização do território 

A valorização do território constitui um dos objetivos do Programa Nacional de 

Reformas, assumindo-se a necessidade de garantir o desenvolvimento sustentável e 

harmonioso dos diversos territórios como uma condição importante para melhorar as 

condições económicas e sociais do país, bem como promover a prestação a 

 
46  Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/2018 (https://dre.pt/application/file/a/116653678) 
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implementação equitativa das políticas públicas, adaptando-as, quando aplicável, às 

necessidades específicas de cada território. 

Esta valorização é tributária de uma conceção integrada do território como o espaço 

físico e relacional do país, importando, por isso, promover simultaneamente o 

aproveitamento dos recursos endógenos de cada território, a utilização eficiente dos 

recursos, a sustentabilidade ambiental e a coesão e resiliência dos territórios.  

Deste modo, será possível articular este processo de valorização do território com os 

diversos compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português em matéria de 

ambiente, energia e clima (e.g. Acordo de Paris) e em matéria de desenvolvimento 

sustentável (e.g. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no quadro da Organização 

das Nações Unidas), bem como com os objetivos de política pública nacional enunciados 

em estratégias transversais como o Programa Nacional para as Alterações Climáticas. 

Neste sentido, o Governo tem mobilizado diversas políticas públicas que, 

conjuntamente e de forma integrada, concorrem para este objetivo de modo a 

promover o desenvolvimento do território em três dimensões: 

1. Território Competitivo – através do desenvolvimento de políticas de habitação e de 

regeneração urbana que permitam a fixação de capital humano e qualificação dos 

territórios urbanos de modo a influenciar o povoamento das cidades, a promoção do 

emprego, da eficiência energética e da inovação social; 

2. Território Coeso e Resiliente – promovendo simultaneamente a conetividade 

territorial, o aproveitamento dos recursos endógenos do mar e do interior, em especial 

da floresta, e a resiliência dos diversos territórios, nomeadamente em resposta aos 

fenómenos decorrentes das alterações climáticas; 

3. Território Sustentável – garantindo uma utilização eficiente dos diversos recursos, 

como sejam a água, a energia, o litoral, os valores naturais e a biodiversidade que 

garanta a transição para uma economia neutra em carbono e baseada nos princípios da 

economia circular. 

Para efeitos das temáticas em análise faz-se referência a conteúdos relacionados com a 

qualificação do território nas vertentes da sustentabilidade e afetação de recursos para 

promoção de processos de desenvolvimento.  

 

 



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO 

Parte C – Processos de Transformação: Meios de Enquadramento 
 

II – Território coeso, resiliente e sustentável 

Por um lado, é necessário mobilizar todos os recursos territoriais, de modo a garantir a 

fixação da população, a coesão social e a competitividade territorial. Por outro, é 

fundamental assegurar a adaptação dos territórios aos fenómenos das alterações 

climáticas, assumindo uma postura proativa que previna os seus efeitos nefastos e que 

envolva instrumentos de gestão do território, nomeadamente atuando sobre a floresta, 

e sobre a gestão e prevenção dos principais riscos. 

O desenvolvimento dos territórios do interior é elemento fundamental para a coesão 

territorial.  

O Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), aprovado em outubro de 2016, 

pretende reforçar sistemas de centralidades capazes de garantir a equidade territorial 

no acesso aos serviços públicos, articulando ofertas setoriais e propondo novos serviços 

e sistemas de organização, através de visões “intersectoriais” e “interescalares” tendo 

em vista a qualidade de vida das populações.  

Desde a sua aprovação, foram “(i) criados um sistema de incentivos à atividade 

empresarial e ao emprego (SI2E) com especial enfoque nos territórios do interior, 

potenciando a fixação das populações e a dinamização económica e social destes 

territórios; (ii) concedidos incentivos fiscais ao interior em sede de IRC; (iii) estabelecidos 

incentivos aos médicos, nas diferentes especialidades, para a mobilidade para regiões 

carenciadas de médicos com vista à promoção da equidade no acesso a cuidados de 

saúde de qualidade; (iv) reativadas 20 circunscrições extintas cumprindo o desígnio de 

aproximar a justiça dos cidadãos; (v) lançadas medidas na área do turismo, como o 

programa de valorização turística do interior, criação de uma equipa específica no 

Turismo de Portugal para dinamização e acompanhamento do turismo no interior, 

diversificação da oferta turística (enoturismo, termas, caminhos e aldeias), Portuguese 

Trails e o Programa REVIVE; (vi) três dos seis Laboratórios Colaborativos já foram 

reconhecidos, que apoiam atividades de investigação e em estreita articulação entre as 

instituições de ensino superior e científicas e as empresas, no âmbito da Floresta e do 

Fogo, da Agricultura de Montanha e na área da Vinha e do Vinho; e (vii) promovido o 

mecanismo de discriminação positiva dos territórios do interior nos concursos de apoio 

ao investimento empresarial, permitindo um nível de aprovação de cerca de 30% (no 

último concurso do SI Inovação), valor acima do peso destas regiões no total de emprego 

(cerca de 20%)”.  
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Durante o presente ano, o Governo comprometeu-se a criar também, “no âmbito do 

PNCT e entre outras iniciativas, um programa de formação profissional agrícola, em 

cooperação com as escolas agrícolas e escolas superiores agrárias, visando o 

rejuvenescimento empresarial agrícola e a recuperação da extensão rural, bem como a 

valorização dos circuitos curtos e a economia de proximidade”. 

A expansão da área irrigável constitui outro objetivo que “assume uma relevância 

central para a melhoria do desempenho na atividade agrícola e das condições de vida 

do meio rural, constituindo-se como um instrumento de dinamização económica, de 

aumento do autoaprovisionamento agroalimentar e de incremento das exportações, 

para além de contribuir de forma decisiva para a fixação das populações nos territórios 

do interior. Nestes termos, o governo promoverá a reabilitação e a instalação de novos 

aproveitamentos hidroagrícolas em todo o território nacional num total de cerca de 

95.000 hectares, com financiamento através do FEADER, dos quais 50.000 hectares 

respeitantes à ampliação do Empreendimento de Alqueva, cujo financiamento será 

assegurado através do BEI e do CEB”. 

II – Economia circular, resiliente e neutra em carbono 

Em dezembro de 2017 foi publicado em Resolução de Conselho de Ministros n.º 190-

A/2017 o documento “Liderar a Transição: Plano de Ação para a Economia Circular em 

Portugal” (PAEC), consolidando a abordagem do Governo no que diz respeito à transição 

para uma economia circular de baixo carbono, em alinhamento com o Plano de Ação 

Europeu nesta matéria e com os restantes eixos em matéria de política de ambiente, 

como a descarbonização da economia e a valorização do território.  

Nesse contexto, “é de destacar a necessária articulação entre os documentos 

estratégicos, como sejam o RNC 2050 - Roteiro para a Neutralidade Carbónica, o PNPOT 

- Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território, o ENEA 2020 - Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental, o PERSU - Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 

Urbanos e o PNGR - Plano Nacional de Gestão de Resíduos”. 

No quadro seguinte apresenta-se, em síntese e de forma sistematizada, os conteúdos 

mais relevantes identificados no âmbito dos desafios que se colocam ao nível dos 

processos de mudança e desenvolvimento dos territórios. 
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5.6 Qualidade do Ar 

Nas sessões foram abordados dois âmbitos de questões, por um lado, a qualidade do ar 

nas imediações dos perímetros urbanos, numa relação de proximidade com as áreas 

reconvertidas para culturas intensivas, principalmente em regimes de produção ao ar 

livre, e, por outro lado, os impactos sobre o território provocados por determinadas 

unidades de transformação de matérias-primas agrícolas e processamento de resíduos 

que geram efeitos sentidos à distância, difusos ou localizados. 

DESAFIOS TERRITORIAIS ALINHAMENTOS DE ENQUADRAMENTO (acepções de ordem prática)

Gerir os recursos naturais de forma sustentável

Valorizar o capital natural Assegurar os equilíbrios biofísicos e a compatibilização de usos e 

ocupações do solo. Projetar um ordenamento funcional que promova a 

sustentabilidade e a concilição de interesses.

Aumentar a resiliência socioecológica Promover a utilização racional dos recursos naturais em consonância 

com as condições de preservação da saúde pública e da qualidade de 

vida. Desenvolver processos de transformação do território 

contemplando as tendências associadas às alterações climáticas e às 

evidências de desertificação.

Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial

Aumentar a atratividade populacional, a inclusão social, e 

reforçar o acesso aos serviços de interesse geral

Priorizar as atividades geradoras de emprego. Qualificar o emprego e 

contribuir para a dignificação do trabalho, atividades e profissões 

inerentes ao espaço rural e à produção de bens alimentares e de 

serviços de fruição do território.

Dinamizar os potenciais locais e regionais e o 

desenvolvimento rural face à dinâmica de globalização

Mobilizar os recursos para desenvolvimento da agricultura e do espaço 

rural. Promover o efeito indutor, através do reforço das 

interdependências setoriais para promoção das cadeias de valor no 

território. Modernizar as atividades e organizar os setores, incluindo a 

melhoria dos produtos e tecnologias e a obtenção de escala, como 

meios de afirmação no mercado.

Reforçar a conetividade interna e externa

Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade 

ecológica

Definir a estrutura ecológica municipal e a rede de interligação de 

espaços entre os diferentes sistemas bio-físicos. Preservar a paisagem.

Promover a governança territorial

Reforçar a descentralização de competências e a 

cooperação intersectorial e multinível

Aproveitar as tendências de descentralização para reforçar a capacidade 

e influência de decisão do território. Criar plataformas de trabalho 

orientadas para a promoção do desenvolvimento e da sustentabilidade a 

nível local. Reforçar a "inteligência" coletiva do território e motivar as 

suas forças vivas.

Promover redes colaborativas de base territorial Fomentar o empreendedorismo individual e de grupo, com caráter 

económico e social, como forma de reforçar a base económica e os 

processos sociais de desenvolvimento e de sustentabilidade. Incentivar a 

criação de dinâmicas minimamente estruturadas conducentes à 

superação ou minimização dos efeitos prevalecentes ao nível dos 

bloqueios de desenvolvimento. 

Aumentar a Cultura Territorial Incentivar a participação dos cidadãos nos processos de planeamento e 

nas dinâmicas de transformação do território, bem como o diálogo 

institucional e entre os agentes e atores envolvidos. Promover o sentido 

de responsabilidade, informar e sensibilizar  sobre os direitos e deveres 

de cidadânia e sobre as problemáticas que afetam o território.

Fonte: Lei n.º 99/2019 de 5 de setembro

Processos de desenvolvimento: Desafios territoriais e alinhamentos de enquadramento
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 Assim, o presente relatório deverá abordar alguns conteúdos relacionados com esta 

temática, na medida do que é possível, recorrendo a referências consagradas em alguns 

instrumentos de enquadramento. 

A questão elementar que se coloca à partida centra-se, desde logo, no conceito de 

qualidade do ar, que, de uma forma muito simples e sintética, se resume no essencial 

ao grau de poluição prevalecente no ar que respiramos. 

Na atualidade a perceção de que a qualidade do ar assume um papel cada vez mais 

importante na vida comum de qualquer cidadão constitui uma evidência clara, 

inclusivamente por integrar as agendas técnicas e políticas mais marcantes, 

desempenhando a sensibilização um meio de suporte institucional a essas agendas, 

como comprova o cartaz que seguidamente se apresenta, da responsabilidade da APA 

– Agência Portuguesa do Ambiente, que mereceu apoios de sistemas de incentivos 

patrocinados por distintas entidades. 

 

Nas sessões ocorreram algumas manifestações de surpresa face às preocupações 

expostas relativamente aos possíveis impactes negativos originados pela agricultura 

sobre a qualidade do ar no espaço rural e, sobretudo, a propósito de uma perceção 

dominante entre a população residente de profunda apreensão em termos de saúde 

pública e de bem-estar. As manifestações de surpresa são compreensivas, mas não 

retiram obviamente legitimidade e justeza a quem evidencia muito seriamente 



   
  

  

 
 

 

RELATÓRIO 

Parte C – Processos de Transformação: Meios de Enquadramento 
 

preocupações sobre esta matéria. Por um lado, devido aos impactes que se sentem, 

como por exemplo ao nível da substituição de cheiros que teve lugar na nossa região, 

em que grande parte dos aromas de composição florística e silvestre foram substituídos 

por odores a azeitona putrificada que assola periodicamente o ar respirável na cidade e 

em muitos dos núcleos urbanos do Concelho.  

Há que considerar a perceção de muitos quando constatam ou suspeitam da existência 

de resíduos que se depositam sobre objetos expostos no exterior, em espaços 

residenciais localizados nas imediações de parcelas intensamente agricultadas, 

destacando-se os resíduos sobre a roupa que é estendida.  

Outros constatam a diminuição de espécies faunísticas e florísticas, destacando-se as 

espécies cinegéticas e, ainda, há quem alegue a tendência de decréscimo acentuado de 

insetos voadores, facilmente detetável no para-brisas dos carros em viagens noturnas, 

na medida em que outrora ficavam com vestígios abundantes e hoje dificilmente se 

registam.  

Todas estas situações contribuem para a perceção generalizada que algo mudou e está 

a mudar, o que é real; questão distinta é saber se as mudanças registadas na qualidade 

do ar se aportam a impactes negativos que prejudiquem, de modo significativo, a saúde 

pública, já que ao nível do bem-estar a situação é inquestionável. 

Não se pretende com este relatório chegar a qualquer conclusão em relação a esta 

matéria, porque para isso faltam dados efetivos sobre a qualidade do ar no espaço rural, 

mas é possível referenciar algumas questões importantes que contribuem para 

equacionar, de forma mais clara e evidente, as temáticas envolvidas. 

Depois desta introdução, proceder-se-á à abordagem de alguns aspetos que são 

considerados essenciais para a compreensão e entendimento das questões sinalizadas 

nas respetivas sessões. A exposição dos assuntos a abordar será estruturada a partir de 

pontos, que agrupam conteúdos afins, relacionados com diversos campos de análise. 

1 – Para enquadrar a problemática em apreciação, é importante equacionar alguns 

aspetos de natureza legislativa e normativa que regulam estas matérias. Neste sentido, 

à partida coloca-se a questão de base de saber como é referenciada a agricultura ao 

nível da legislação que regula a qualidade do ar. Para encontrar uma resposta, há que 

passar em revista alguns conteúdos relacionados com o principal referencial de 

enquadramento que se reporta, no essencial, às diretivas comunitárias.  
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Assim, a Diretiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho47 de 21 de maio de 

2008, relativa à qualidade do ar ambiente, subordinada ao objetivo “um ar mais limpo 

na Europa”, declara que “Obtiveram-se progressos significativos”.  

Esta conclusão deveu-se efetivamente à adoção de uma estratégia que teve como marco 

fundamental a Diretiva 96/62/CE do Conselho, de 27 de setembro de 1996, relativa à 

avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente. Entre 1996 e 2008, para além das 

diretivas 96/62 e 2008/50, destacam-se mais quatro diretivas48, referentes ao 

estabelecimento de valores-limite para distintos compostos químicos e orgânicos.  

Entre todas estas iniciativas, destaca-se a Diretiva 2008/50 que constitui a intervenção 

legislativa decisiva para o aprofundamento da problemática da qualidade do ar, na 

medida em que foi adotada “uma nova proposta legislativa destinada a melhorar a 

eficácia da legislação comunitária relativa a emissões industriais, incluindo as de 

instalações de agricultura intensiva, e medidas aplicáveis a fontes de combustão 

industriais de menor dimensão”, ou seja, desde então a agricultura começa a ser 

considerada como um setor impactante ao nível da qualidade do ar, o que não acontecia 

até esse momento. 

 2 – Este reconhecimento é uma indicação relevante, apesar de não se conhecer novos 

desenvolvimentos neste domínio, assumindo assim importância a identificação das 

incidências consideradas atualmente para efeitos de avaliação da qualidade do ar, a 

partir de fontes de poluição com origem na agricultura. Para isso, apresentam-se no 

próximo quadro dados compilados a partir de informações veiculadas pela APA, sobre 

as fontes de poluição do ar e respetivas origens49. 

 
47 Fonte de informação: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32008L0050 

48 Diretiva 1999/30/CE DO CONSELHO de 22 de Abril de 1999 relativa a valores-limite para o dióxido de enxofre, 
dióxido de azoto e óxidos de azoto, partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente; Diretiva 2000/69/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro de 2000, relativa a valores-limite para o benzeno e o 
monóxido de carbono no ar ambiente; Diretiva 2002/3/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Fevereiro 
de 2002, relativa ao ozono no ar ambiente; Diretiva 2004/107/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 
Dezembro de 2004, relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos no ar ambiente. 
49 Fonte: https://qualar.apambiente.pt/node/o-que-e-a-qualidade-do-ar 
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Salienta-se que a poluição do ar, considerada para efeitos de monitorização, tem como 

fontes compostos químicos que correspondem a: substâncias eutrofiantes e 

acidificantes50; forçadores climáticos; ozono ao nível do solo e partículas em suspensão. 

 

Da análise dos dados apresentados, pode aferir-se/concluir-se que a agricultura 

representa o principal poluidor no âmbito das emissões de amoníaco e de metano para 

a atmosfera e evidencia um nível medianamente expressivo em relação aos óxidos de 

azoto e às partículas em suspensão na atmosfera, contribuindo para as emissões de GEE 

(Gases com Efeito de Estufa), por via principalmente da libertação do metano. 

De acordo com a composição relativa das fontes de poluição, na agricultura é sinalizável, 

em matéria de poluição atmosférica, um efeito global através das emissões de metano 

de amoníaco51. Isto significa que o efeito que o setor induz na atmosfera, que é objeto 

de monitorização, é de natureza mais global; no entanto, as emissões das partículas 

atmosféricas em suspensão têm impactes circunscritos a contextos mais localizados52; 

por serem inaláveis, constituem, segundo a descrição da APA, “um dos poluentes 

atmosféricos mais graves em termos de saúde pública” por via de poeiras ou de 

formações de aerossóis.  

A monitorização das partículas inaláveis nas concentrações urbanas é um procedimento 

generalizado, com recurso a sistemas sujeitos a desenvolvimentos frequentes, como é 

 
50 Substâncias eutrofiantes: NOx - Óxidos de azoto e NH3 - amoníaco. Substâncias acidificantes: para além dos 
anteriores, o SO2 - dióxido de enxofre. Forçadores climáticos: Partículas atmosféricas em suspensão, dióxido de 
enxofre, VOC - compostos orgânicos voláteis, CH4 - Metano. Ozono ao nível do solo O3. Partículas em suspensão: PM10 
- partículas com diâmetro inferior a 10 μm e PM2,5 - partículas com diâmetro menor do que 2,5 μm.  

51 Desta forma, o aumento da amónia gasosa na atmosfera pode, por um lado, atenuar a acidez atmosférica e, por outro, 

favorecer o aumento na concentração de partículas inaláveis e assim agravar o risco na saúde humana. 
(https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422004000100022) 

52 Apesar de “As concentrações médias diárias de partículas inaláveis (PM10 – partículas com diâmetro inferior a 10 μm) podem 

ser influenciadas por fenómenos naturais, tais como o transporte de longa distância de ar proveniente de regiões áridas (que 
transporta poeiras em suspensão), erupções vulcânicas, fogos florestais e sismos.” Fonte: 
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=316&sub3ref=383 
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comprovável quando é referenciado o seguinte pela APA: “Uma vez que não foi possível 

definir um limiar abaixo do qual as PM2,5 não constituem problemas para a saúde 

humana, a legislação contemplou também o objetivo de alcançar a redução contínua 

das concentrações urbanas de fundo, estabelecendo objetivos adicionais de exposição 

da população para as PM2,5 baseados no cálculo de um indicador de exposição média 

(IEM)”.  

Este assunto é naturalmente pertinente e todos os esforços são justificados face à 

expressão residencial e populacional das áreas urbanas e metropolitanas, cujos 

impactes na saúde pública e bem-estar têm que ser devidamente monitorizados. 

Face a esta situação e ao significado que assumem as partículas em suspensão geradas 

pela agricultura, é importante analisar os níveis de cobertura assegurados no espaço 

rural pela rede de monitorização instalada na área geográfica onde se insere o concelho. 

Este assunto será apreciado no ponto seguinte. 

3 – O Decreto-Lei n.º 102/2010 de 23 de setembro, em matéria de avaliação da 

qualidade do ar ambiente, define uma rede de monitorização a partir da “Delimitação 

de zonas e aglomerações” (artigo 5.º), determinadas para cada poluente pelas CCDR, 

em articulação com a APA. O ponto 2 deste artigo determina que “A delimitação das 

zonas e aglomerações (…) é revista de cinco em cinco anos, em função dos resultados 

da avaliação da qualidade do ar ambiente e de alterações dos critérios que 

determinaram a sua delimitação.” 

Em princípio foram as CCDR do Alentejo e do Algarve que definiram, em conjunto com 

a APA, para estas unidades territoriais, o número de instalações e respetivas localizações 

das nove estações de monitorização da qualidade do ar, referenciadas no próximo 

quadro. 
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Independentemente do conteúdo do quadro em matéria de dados, análise que será 

feita posteriormente, é importante referir que para o Baixo, Alto e Alentejo Central 

existe uma única estação de monitorização do ar, localizada no Concelho do Alandroal, 

no Alentejo Litoral e Algarve existem respetivamente quatro, em cada uma destas 

unidades territoriais. 

No quadro seguinte apresenta-se um conjunto de dados tratados com o objetivo de 

facilitar a análise desta temática. 

 

Assim, em termos de análise conclusiva é possível referir que: 
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• O Alto e Baixo Alentejo não dispõem de estações de monitorização da qualidade 

do ar, ou seja, 44,6% da área do território do sul do Continente não estão 

cobertos, representando 25,4% da população, um quarto dos residentes; 

• O Alentejo Interior tem uma estação para 21.982 km2, enquanto que o Alentejo 

Litoral dispõe de um rácio correspondente a 1.327 km2 e o Algarve a 1.353 km2, 

representando estas duas unidades uma densidade média de cobertura 

territorial 16,4 vezes superior; 

• Em relação à população, o Alentejo Interior dispõe de uma Estação de 

monitorização da qualidade do ar para servir 411.750 residentes, enquanto o 

Alentejo Litoral dispõe de uma unidade por cada 25.224 residentes e o Algarve 

para 112.751 residentes. 

Com base numa interpretação mais abrangente, podem ser reconhecidas as seguintes 

questões: 

• Para apurar as diferenças de distribuição registadas, destaca-se uma referência 

importante às características marcadamente distintas entre os diversos 

territórios no plano funcional, ao realçar o Alentejo Litoral.  

A relevância que é atribuída basicamente à monitorização implementada nesta 

unidade territorial assenta no essencial na avaliação de impactes dos perímetros 

industriais, incluindo a avaliação dos efeitos gerados nos espaços rurais, dado 

que duas das quatro estações destinam-se a monitorizar as áreas rurais, uma 

em acompanhamento de fundo, ou seja para avaliar os impactes gerados 

fundamentalmente em contexto rural, enquanto a outra unidade destina-se à 

avaliação dos impactes industriais sobre o meio rural, sendo que as restantes se 

destinam à avaliação em contexto urbano; 

• No Algarve existem quatro estações, três calibradas para avaliações urbanas, 

duas em cotexto de fundo e uma com incidência específica sobre o tráfego. A 

quarta reporta-se exclusivamente à monitorização da qualidade do ar em 

espaço rural, à semelhança das características da estação que serve o Alentejo. 

• No Alentejo só é exclusivamente monitorizada a qualidade do ar em meio rural 

e em contexto de fundo, ou seja, não se procura despistar nenhum impacte 

específico.  

Por certo que existem critérios que estão na base da distribuição determinada. Deste 

modo, coloca-se então a questão fundamental de saber se, relativamente ao Alentejo e 

à densidade da rede de monitorização aplicada, o sistema implementado está conforme 

com as exigências que decorrem dos efeitos da agricultura intensiva particularmente 
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sobre as zonas urbanas. Assim, pode equacionar-se à partida a questão básica de 

considerar o tipo de incidência que se espera monitorizar nas estações situadas nas 

áreas rurais.  

Com base nos dados disponíveis nos quadros e não conhecendo com detalhe os critérios 

de referência aplicados, não é possível com rigor evidenciar uma conclusão 

devidamente sustentada; no entanto, esta situação não impede que não se faça a 

seguinte leitura: a partir da existência de três estações de tipo rural e áreas de fundo 

distribuídas respetivamente nos concelhos de Alandroal, Alcoutim e Santiago do Cacém, 

pode inferir-se que estas unidades monitorizam contaminantes ambientais que 

caraterizam estados de qualidade do ar de incidência global e não impactes de natureza 

local ou zonal, gerados por centros de poluição específica de abrangência mais 

focalizada, dado que todas elas, independentemente das características geográficas dos 

locais de registo e dos contextos funcionais de ordenamento, destinam-se em princípio 

a apurar os mesmos descritores ambientais. 

A confirmar-se esta interpretação, há atualmente no Alentejo, particularmente na zona 

do EFMA, uma realidade diferente da que prevalecia na altura em que foi definida a 

distribuição geográfica das estações, justificando-se por certo a necessidade de, pelo 

menos, rever a localização, ou proceder à instalação de uma Estação de Monitorização 

da Qualidade do Ar que avalie, principalmente em contexto urbano e residencial, os 

impactes de proximidade das culturas intensivas resultantes da atividade agrícola.  

Esta questão coloca-se nestes termos, porque à semelhança do que é feito no Alentejo 

Litoral e no Algarve, respetivamente em relação à cobertura da área industrial e do 

tráfego, por constituírem especificidades destas unidades territoriais, também se 

entende que a agricultura intensiva constitui uma particularidade marcante na zona do 

EFMA e, portanto, mereceria igualmente um tratamento análogo. Isto não invalida o 

registo das emissões de natureza mais global das unidades industriais associadas à 

agricultura.  

Face às caraterísticas técnicas destas unidades fixas e aos critérios de distribuição 

territorial definidos na legislação, determinados em função da área de incidência e da 

população abrangida, admite-se que a monitorização não se baseie em unidades fixas, 

mas em unidades móveis para obter um quadro de acompanhamento orientado para 

localizações e períodos do ano específicos, independentemente de se assegurar que a 

monitorização venha a ser regular e sistemática.  
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4 – No âmbito do licenciamento dos produtos fitofarmacêuticos, o enquadramento 

legislativo existente está fundamentalmente orientado para a determinação dos tempos 

de segurança para consumo dos produtos oriundos da agricultura, destinados à 

definição dos períodos de colocação no mercado, e para a redução do risco inerente ao 

manuseamento e à utilização operacional dos respetivos fitofármacos.  

Assim, em causa está a clarificação e o condicionalismo das atividades relacionadas com 

os circuitos comerciais de distribuição e venda e com a aplicação dos produtos 

fitofarmacêuticos.  

Sobre estas questões partilha-se a convicção de que as medidas jurídicas definidas são 

favoráveis à minimização dos impactes toxicológicos sobre os consumidores e os 

operadores que manuseiam as substâncias perigosas, e correspondem à escolha dos 

meios de luta mais adequados, entendendo-se que os produtos de nova “geração” são, 

do ponto de vista toxicológico, ecotoxicológico e ambiental, mais favoráveis quando 

comparados com os produtos considerados antigos.  

No entanto, face à situação de intensificação da agricultura e à expressão que assumem 

as respetivas atividades em matéria de ordenamento do território, a legislação enforma 

de lacunas significativas em matérias importantes relacionadas com os impactes sobre 

a qualidade do ar gerados pelas atividades agrícolas, em contextos locacionais de 

proximidade com as áreas urbanas e residenciais, onde a toxicidade e os efeitos de longo 

prazo sobre a saúde pública podem ter incidências/consequências muito significativas.  

Neste sentido, o princípio da precaução, por exemplo na definição de faixas de proteção 

sanitária em torno dos perímetros urbanos e residenciais, não está a ser minimamente 

aplicado na legislação em vigor, porque o assunto não é remissível para o domínio das 

boas práticas, por ser um campo regulamentar inabilitante, tendo em conta a eficácia 

jurídica em concreto deste instrumento, que assume o caráter de enquadramento 

técnico e não propriamente jurídico. 

 5 – A título informativo, sobre o licenciamento dos produtos fitofarmacêuticos, é 

importante referir que o processo de homologação tem vindo a ser cada vez mais 

exigente, sendo elevada a probabilidade para se manter esta tendência.  

Todos os produtos fitofarmacêuticos são objeto de uma autorização de venda, 

concedida pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), condição 

indispensável para que estes produtos possam ser comercializados e utilizados no 

território nacional. O requerente, que usualmente é uma empresa de produtos 
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fitofarmacêuticos, apresenta, juntamente com o respetivo pedido, um processo técnico-

científico completo relativo a um determinado produto fitofarmacêutico, o qual deverá 

conter dados e estudos referentes às áreas de Identidade, caraterísticas físico-químicas, 

métodos de análise, toxicologia, efeitos sobre o ambiente, ecotoxicologia, resíduos nos 

produtos agrícolas e comportamento biológico53.  

A listagem de produtos fitofarmacêuticos com autorização de venda em Portugal para o 

ano de 202054 contém 1.516 títulos comerciais, descriminados por: n.º APV/AV/ACP55; 

data de autorização; nome da substância; teor; empresa; tipo de formulação e 

designação; função; modo de produção biológico; e uma descrição em Observações, 

normalmente associada ao uso, se para fins profissionais ou não, e referências sobre as 

características básicas de atuação do produto em causa.  

Dado que houve alusões nas sessões ao modo de produção biológico, destaca-se que 

entre o universo dos produtos autorizados, 234 inserem-se neste modo, representando 

15,4% dos títulos com autorização para venda. No âmbito da listagem oficial constam os 

produtos fitofarmacêuticos cancelados, cujo número foi de 1.829, nas últimas duas 

décadas, conforme dados compilados e que se apresentam no quadro seguinte. 

 
53  
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj05MLqtqrtAhXLQUEAHXPa
AKkQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dgv.min-
agricultura.pt%2Fxeov21%2Fattachfileu.jsp%3Flook_parentBoui%3D12544107%26att_display%3Dn%26att_download%3Dy&usg=
AOvVaw3tZixO0tVZPRubLkx9F7s8 
 
54 Fonte: Listas de produtos fitofarmacêuticos | Produtos de uso Profissional | Listagem de Produtos Fitofarmacêuticos formato 

Excel (autorizados, incluindo indicação para o Modo de Produção Biológico, cancelados, alterações de nome comercial e 
titularidade) - 25 de novembro de 2020. (NOTA: Para descarregar o ficheiro utilize pdf o browser Internet Explorer).  
Link:  
http://www.dgv.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?actualmenu=3666217&generico=3666233&cboui=3666233) 
 
55 APV/AV/ACP – Autorização Provisória de Venda / Autorização de Venda / Autorização de Comércio Paralelo 
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A informação constante na respetiva listagem não indica as razões do cancelamento, 

mas estas devem-se a diversas circunstâncias; desde logo, porque as autorizações têm, 

por norma, períodos de validade, que uma vez expirados, ou são renovados, com ou 

sem alteração de requisitos, ou cancelados. Isto significa que os procedimentos formais 

de autorização correspondem a processos técnicos e legais extremamente dinâmicos. 

Quando as razões de cancelamento da autorização se prendem com preocupações em 

matéria de segurança (que se traduzem em evidências de risco inaceitável para o 

homem ou para o ambiente), não estando envolvidos incumprimentos de requisitos, as 

decisões estão normalmente associadas à necessidade de proceder à reformulação de 

protocolos resultantes da evolução dos conhecimentos científicos e técnicos, que têm 

implicações ao nível da revisão dos LMR56 estabelecidos.  

Assim, estas situações podem conduzir ao cancelamento de usos anteriormente 

autorizados, de modo a satisfazer as novas condições impostas, sendo para o efeito, 

estabelecida uma data de aplicação da decisão de cancelamento, a partir da qual todos 

os usos para o produto deixam de estar autorizados e cabendo à DGAV providenciar, de 

imediato, que a informação chegue ao utilizador em tempo oportuno. Há casos em que 

a alteração de LMR pode implicar apenas a mudança de uma ou mais práticas agrícolas, 

 
56 Limite Máximo de Resíduos 

Ano N.º % Ano N.º %

2020 91 5,0 2009 92 5,0

2019 109 6,0 2008 79 4,3

2018 115 6,3 2007 161 8,8

2017 98 5,4 2006 94 5,1

2016 134 7,3 2005 33 1,8

2015 79 4,3 2004 81 4,4

2014 117 6,4 2003 115 6,3

2013 51 2,8 2002 135 7,4

2012 41 2,2 2001 76 4,2

2011 50 2,7 2000 4 0,2

2010 74 4,0 Total 1829 100,0

 Produtos cancelados em Portugal com registos nas últimas 

duas décadas

Fonte: Listagem de 2020 relativa aos produtos fitofarmacêuticos 

com autorização de venda em Portugal 
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não invalidando a permanência do produto no mercado nacional, todas as questões 

referidas estão previstas na legislação habilitante. 

Face ao exposto, pode concluir-se que, em princípio, a existência eventual de quebra de 

eficácia para a prevalência de um ambiente minimamente preservado, assegurando 

ainda padrões mínimos de bem-estar e de segurança na saúde pública, não decorre da 

ausência de legislação, havendo inclusivamente uma concertação sistemática entre os 

Estados Membros da União Europeia, nas vertentes científica, técnica e legislativa, em 

matéria de segurança no uso de fitofármacos.  

A partir deste reconhecimento, a questão coloca-se em três planos distintos, 

nomeadamente:  

(a) ao nível dos limites inerentes aos conhecimentos científicos disponíveis, que são 

naturalmente datados, e que, ao estabelecerem-se novos referenciais sobre 

determinados âmbitos técnicos, frequentemente são postos em causa protocolos de 

segurança em consequência dos resultados obtidos quando se registam avanços e 

desenvolvimentos significativos da investigação;  

(b) ao facto da focagem dos impactes poderem incidir sobre áreas que se revelam 

marginais, como pode ser o caso da avaliação dos impactes da agricultura intensiva 

sobre a qualidade do ar das zonas residenciais e urbanas do espaço rural, ao contrário 

do que acontece com o controle de contaminantes em relação à indústria, que se 

encontra num estado incomparavelmente mais avançado com progressos de muitas 

décadas;  

(c) em relação às insuficiências dos sistemas de monitorização e controlo de impactes 

ambientais, situação que compromete seriamente a aplicação dos instrumentos 

legislativos e normativos, bem como os objetivos de ordem estratégica, associados às 

políticas de sustentabilidade e preservação ambiental de Portugal e da UE, firmadas 

inclusivamente em função de compromissos internacionais. 

Sobre o primeiro plano abordado, a legislação europeia tem a solução, ao reconhecer a 

importância da aplicação do princípio da precaução, de modo a serem tomadas as 

devidas medidas de contenção por forma a evitar males maiores, em caso de 

desconhecimento ou de áreas não previstas ou abrangidas por mecanismos de 

proteção, principalmente com impactes possíveis sobre a saúde pública. 

 Em relação ao segundo aspeto referenciado, afigura-se necessário, por um lado, 

sensibilizar as administrações para o problema e, por outro lado, que sejam tomadas 
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medidas urgentes para evitar danos sobre a saúde pública, condicionando a instalação 

de atividades numa faixa de proteção às áreas residenciais e assegurar a monitorização 

local, através da aplicação de descritores relacionados com a defesa do bem-estar e da 

saúde pública das populações.  

O PDM de Beja reconhecendo esta questão, recorreu à figura da “Faixa de Proteção 

Sanitária e Paisagística” para proteger a qualidade do ar em contextos residenciais, 

legitimado pela legislação comunitária (princípio da precaução). 

Por último, relativamente às insuficiências de monitorização, é importante desenvolver 

na área de influência do EFMA um sistema de registo da qualidade do ar, para que 

possam ser definidas medidas de proteção se estiver em causa a saúde pública das 

populações. 

6 – Em termos de conclusão, é importante que os planos de melhoria da qualidade do 

ar e respetivos programas de execução contemplem os efeitos locais da agricultura 

intensiva sobre a qualidade do ar. De imediato e ao abrigo do princípio da precaução, 

deve ser assegurada a legalidade face à aplicação do PDM de Beja no que se refere à 

implementação prática das “Faixas de Proteção Sanitária e Paisagística”.57  

 
57 As disposições e normas regulamentares sobre esta figura de ordenamento constam no Artigo 93.º do Regulamento do PDM de 

Beja 
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1. Elementos descritivos de apoio à elaboração do Relatório 

1.1 Resumo das Sessões 

O texto que relata os conteúdos abordados nas sessões e que seguidamente se 
apresentam não constitui uma exposição de tipo ata, mas referências aos conteúdos 
versados nas exposições dos palestrantes convidados, enquanto referenciais 
estruturantes das respetivas abordagens temáticas, e sobre as intervenções dos 
participantes presentes nestes espaços de debate. Por isso, o esforço de exposição e 
de síntese privilegiou uma abordagem centrada nos conteúdos propriamente ditos, 
com menos sentido de enfatizar os aspetos formais das ideias expostas, sobretudo em 
relação à identificação das pessoas ou entidades que as apresentaram, assumindo que 
o fundamental das sessões seria partilhar ideias, preocupações e perspetivas sobre o 
desenvolvimento do território concelhio.  

Por não contemplar a natureza de ata, o relatório sobre as sessões não particularizou 
as intervenções individuais, relegando essa informação para os documentos 
apresentados e subscritos pelos intervenientes que amavelmente os concederam à 
organização e que constam em anexos específicos. Para além das quatro sessões e 
tendo constatado que persistiam algumas questões por esclarecer, ou por ausência de 
entidades, ou por necessidade de aprofundamento foram desenvolvidas duas sessões 
presenciais e endereçados 6 pedidos de informação tendo sido recebidas 3 respostas. 
Tal como o relato sobre os conteúdos das sessões também em anexo constam 
documentação sobre estas iniciativas complementares. 

1.1.1 Primeira Sessão: Técnicos e especialistas – 13 de junho de 2019 

Foram oradores convidados presentes nesta sessão os seguintes: 

o Fátima Carvalho - Escola Superior Agrária 
o Pedro Silva – Escola Superior Agrária 
o Patrícia Palma – Escola Superior Agrária 

Nesta sessão de trabalhos foram abordados conteúdos relacionados com três 
domínios fundamentais: enquadramento legislativo e regulamentar; fiscalização e os 
meios de monitorização; problemática do uso da água na perspetiva técnica. 

a) Enquadramento legislativo e regulamentar 
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As exposições apresentadas saldaram-se pelo reconhecimento de que existe 
globalmente um enquadramento abrangente que regula o exercício das atividades 
produtivas em matérias importantes relativas à avaliação dos impactos ambientais. 
Contudo, ao nível das intervenções das instituições, foi referido que o quadro de ação 
nem sempre é claro e ajustado à realidade, emergindo sobreposições e lacunas de 
atuação em diversos domínios, com particular incidência nos sistemas de supervisão, 
acompanhamento e fiscalização dos processos associados às transformações que 
ocorrem no território.  

Este apontamento resultou da sensibilidade dominante na sessão, por esta ter 
envolvido temáticas essenciais que devem merecer a maior das atenções, para 
melhorar as funções institucionais e empresariais, ligadas à precaução e prevenção de 
impactes sobre os sistemas biofísicos e ambientais, com reflexos ao nível da 
preservação dos recursos, da sustentabilidade das atividades humanas e da 
salvaguarda da saúde pública.  

A importância do planeamento e da concertação entre entidades públicas e privadas, 
agentes económicos e institucionais, foi sobejamente reconhecida, como pressuposto 
fundamental na dinamização de processos de desenvolvimento, assegurando de modo 
equilibrado, a conciliação de interesses em torno da viabilização económica das 
atividades e da sustentabilidade ambiental.  

Neste sentido, a fiscalização é incontornável, associada à investigação e 
desenvolvimento, para melhor conhecimento da realidade inerente aos processos de 
transformação do território, daí a necessidade de reforçar o investimento neste 
domínio. Isto, porque estas transformações deverão contribuir para a valorização do 
território concelhio, como pressuposto de desenvolvimento, com a centralidade a 
incidir em processos suscetíveis de beneficiar as populações, principalmente as que 
residem nas aldeias do Concelho.  

Assim, coloca-se com extrema importância a necessidade de monitorização para 
melhor organizar as dinâmicas de intensificação da agricultura, com vista a assegurar 
as respetivas complementaridades e obter um aproveitamento racional dos recursos 
do território, de forma a não comprometer outras funcionalidades inerentes ao espaço 
rural, destacando-se a preservação do ambiente, da biodiversidade e da função 
residencial, associadas à fruição do território, da sua paisagem e dos recursos naturais, 
nomeadamente cinegéticos. 

b) Fiscalização e os meios de monitorização  
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A fiscalização deve ser orientada para assegurar a eficiência na aplicação de meios e a 
preservação da qualidade dos recursos, reconhecendo que há ainda um caminho 
muito longo a percorrer, sendo que a principal preocupação centra-se ao nível de 
contornar a destruição do solo e minimizar os efeitos de contaminação do solo e da 
água, com aspetos problemáticos relacionados com a instalação das culturas, a 
desinfeção e a adubação, sendo necessário acautelar os níveis dos compostos 
azotados, fósforo e amónia. Foi sinalizado que as substâncias toxicológicas estão 
contidas genericamente em intervalos que servem de padrão na União Europeia.  

A insuficiência de dados e de elementos de informação para os níveis de decisão, que é 
cada vez mais complexa e exigente, foi outro assunto evidenciado, tendo em conta as 
pressões das mudanças e suas consequências estruturais e de efeitos massificadores 
exercidos sobre os distintos sistemas do território.  

É importante que as questões sejam assumidas em todas as suas dimensões e pelos 
diversos protagonistas, com intervenções relevantes no território em torno dos 
objetivos associados ao desenvolvimento sustentável, traduzindo-se em desafios a 
enfrentar por todos. 

A necessidade de monitorização das atividades desenvolvidas no espaço rural, a par de 
um esforço de planeamento e de controlo de objetivos, definidos de forma realista e 
subordinados à concertação das diversas sensibilidades presentes no território, em 
defesa da sustentabilidade e da viabilização dos processos de desenvolvimento. 

Esta questão assume uma importância mais significativa na medida em que o EFMA 
constitui na prática a causa predominante para o desenvolvimento da agricultura (e da 
economia da região) através da intensificação de culturas que o regadio permite. 

Estes apontamentos formulados pelo sentido de reforçar as intervenções das distintas 
entidades administrativas têm subjacente a preocupação de contrariar um sentimento, 
que tende a generalizar-se, de desconfiança e descrédito que se torna evidente entre a 
população, relativamente às atuações das instituições bem como dos agentes 
económicos. 

c) Problemática do uso da água na perspetiva técnica. 

As alterações climáticas têm implicações ao nível da disponibilidade dos recursos 
hídricos condicionada pelo aumento das temperaturas, agravada com a irregularidade 
da pluviosidade (com regimes tempestivos mais frequentes e períodos estivais mais 
duradouros) e com as ondas de calor, que constituem fatores que colocam na ordem 
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do dia o uso racional dos recursos hídricos e do solo, salvaguardando os aspetos 
qualitativos e quantitativos dos sistemas que suportam.  

Neste sentido, em determinadas áreas fazem-se sentir com maior intensidade 
determinadas agressões, tendo sido referidos como alvos o meio hídrico, águas 
superficiais e subterrâneas, com o aquífero dos gabros em destaque, por se tratar de 
uma zona vulnerável, assim classificada pela legislação habilitante. 1 

As águas subterrâneas caracterizam-se por revelar uma forte sensibilidade em relação 
aos contaminantes, principalmente inorgânicos e de síntese (adubos e fitofármacos), 
por se traduzirem em efeitos duradouros sobre os aquíferos.  

Ao nível das águas superficiais, os efeitos são menos permanentes, com variações mais 
frequentes em função dos usos e das condições climatéricas. Foram referidos os custos 
elevados de descontaminação, razão pela qual se justifica plenamente o investimento 
na precaução, prevenção e consequente investigação e monitorização. Há aspetos 
relacionados com o conhecimento que se detém na atualidade sobre matérias 
perigosas, que importa tratar com ponderação, confiabilidade relativa e, em certos 
casos, com reservas, devido à incerteza que devem suscitar quanto aos impactes reais 
e efetivos que podem produzir.  

Assim, destacou-se a importância de contextualizar a informação e os meios técnicos e 
tecnológicos disponíveis, de forma a que os processos de intervenção, mas 
principalmente os respetivos resultados, possam ser apreendidos na perspetiva de que 
o nível de conhecimento tem subjacente um referencial temporalmente determinado, 
podendo concluir-se que garantias de segurança absolutas, em muitos casos, não 
perduram para sempre. 
 
Factos passados comprovam as limitações de conhecimento relativas a processos que 
produzem impactes múltiplos e complexos, quer sobre o ambiente, quer sobre a saúde 
pública. É por esta razão que se justifica a conjugação dos objetivos de intervenção 
associados aos princípios da precaução e da prevenção. Foram enumerados alguns 
projetos de investigação em áreas importantes relacionadas com a avaliação de 
descritores ambientais no meio hídrico de superfície.  

                                                           
1  Diretiva 91/676/CEE de 12 de dezembro de 1991, relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de 
origem agrícola, foi transposta para o quadro jurídico português pelo Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 68/99, de 11 de março) e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 6/2005/A, de 17 de maio de 2005, para a 
Região Autónoma dos Açores. 
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Na sequência da sessão, foi referido que a agricultura de precisão assume hoje um 
papel importante ao nível da prevenção e minimização de impactos e que a 
fiscalização assume particular relevância para a certificação prática de que os meios de 
prevenção estão a ser implementados e para que as medidas de precaução, quando 
necessárias, sejam seguidas. 

No que se refere aos gabros de Beja, enquanto recurso hídrico importante, não foi 
apurada qualquer informação relevante sobre a sua situação relacionada com a 
qualidade das suas águas, tendo sido reconhecido pelos presentes, como fundamental 
que seja assegurada a sua monitorização permanente e incisiva sobre descritores 
considerados essenciais e relevantes. 

Foram ainda mencionadas algumas referências relativamente ao solo, destacando-se a 
problemática da erosão hídrica e a sobrecarga de produtos químicos a que estão 
presumivelmente sujeitos, na sequência dos processos de intensificação. 

O efeito sobre o meio aéreo também foi referido como importante área de 
monitorização, destacando-se a relevância das faixas de proteção sanitária e 
paisagística constante no PDM, como figura de ordenamento importante para a saúde 
pública dos residentes nos espaços urbanos e para assegurar um continuo de 
preservação ambiental, quando estas faixas servem para articular as estruturas 
ecológicas urbana e rural.  

No território têm surgido conflitualidades resultantes de incompatibilização de usos e 
ocupação do solo, situações em princípio facilmente solucionáveis, através dos 
instrumentos de gestão e de acompanhamento dos processos de transformação do 
território. Uma última nota de otimismo foi referida relativamente à qualidade das 
águas de superfície, na medida em que não há indícios de que a sua qualidade tivesse 
piorado.  

1.1.2 Segunda Sessão - Instituições e entidades coordenadoras – 18 de junho de 
2019 

Foram oradores convidados presentes nesta sessão os seguintes: 

 Samuel Melro – Direção Regional de Cultura do Alentejo 
 Susana Ramalho – Águas Públicas do Alentejo 
 Rui Garrido – ACOS – Associação de Agricultores do Sul 
 Fernando Romba – CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 
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 Vítor Besugo – ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias 
 Luís Miranda – Câmara Municipal de Beja 

Nesta sessão de trabalho foram abordados os conteúdos seguintes: cultura, recursos 
hídricos, atividade agrícola, enquadramento regional e local. 

 

a) Cultura 

A sessão iniciou-se com uma referência muito positiva à forma como as questões 
patrimoniais foram efetivamente tratadas na primeira fase da implementação do 
EFMA, a fase da obra e da instalação da rede primária e secundaria de rega, tendo sido 
desenvolvida uma arqueologia marcadamente de salvamento, que representou um 
importante meio de preservação e de aprofundamento do conhecimento sobre a 
região, bem como o registo para memória futura.   

No entanto, não foram devidamente acautelados e seguidos idênticos procedimentos 
de preservação ao nível da implantação da rede terciária, na medida em que a 
responsabilidade dos blocos de rega, após concluídas as redes primária e secundária, 
quando se entrou na fase de exploração não foram genericamente acauteladas as 
medidas para “o dia seguinte”. Esta situação já está a ser acautelada neste momento 
nas Declarações de Impacte Ambiental dos novos blocos de rega que estipulam 
medidas de salvaguarda na fase de exploração aos beneficiários (a constar nos 
regulamentos dos regantes).  

Deste modo, a delapidação do património arqueológico foi evidenciada, como menção 
preocupante do que representa a sua destruição enquanto elemento de 
desvalorização do território e que desprestigia igualmente a imagem do EFMA, 
sobretudo no plano externo, a nível nacional e europeu. Em primeira instância 
qualquer afetação de património arqueológico representa uma perda irreversível de 
valores patrimoniais.  

Em boa parte, esta situação ocorre porque não são, por vezes, respeitados os graus de 
proteção previstos no PDM, em relação aos sítios arqueológicos sinalizados nas 
respetivas cartas de ordenamento, nomeadamente o cumprimento das disposições 
regulamentares previstas em matéria de procedimentos a observar e as distâncias de 
salvaguarda a assegurar nos casos em que existe perímetro de proteção.  

Na maior parte dos casos, os vestígios arqueológicos estão identificados, e em função 
dos graus de proteção devem ser seguidos procedimentos específicos, incluindo a 
comunicação à Direção Geral de Cultura que reitera ou acrescenta novas informações 
de sítios e medidas que não conste do PDM. A título de exemplo, destaca-se uma 
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situação de intervenção, numa aldeia próxima de Beja, em que a arqueóloga se 
encontrava em trabalho de pesquisa e de levantamento no terreno, enquanto se 
procedia já à instalação de um olival. Situações como esta não prestigiam o 
empreendimento e o sector e ninguém colhe qualquer vantagem, porque os trabalhos 
de campo estão a ser desenvolvidos com celeridade não colocando em causa a 
execução dos projetos, como de resto foi constatado nas imensas intervenções 
realizadas no âmbito da primeira fase do empreendimento.  

Na prática, isto compromete um dos desígnios de Alqueva, que se reporta à 
preservação do património. É evidente que se reconhece a falta de meios técnicos; no 
entanto, importa também evidenciar a promoção de uma gestão mais eficaz que 
permita reforçar o valor económico e social dos recursos e patrimónios cultural e 
natural, assegurando a sua exploração de forma sustentável. Para isso, o esforço de 
preservação iniciado com o EFMA tem de prosseguir, tanto mais que as exigências 
colocadas na atualidade às funções de planeamento e de ordenamento são ainda mais 
significativas.  

Não se pode permitir sucessivos atropelos e incumprimentos das normas dos PDM. 
Neste sentido, é importante desenvolver intervenções conjuntas por parte das 
diversas entidades, apesar de se reconhecer que é muito frágil o conhecimento e a 
cultura territorial, como meio de resposta às necessidades inerentes à prossecução de 
uma gestão racional do território. 

Assim, seria importante a existência de um sistema de licenciamento no espaço rural 
robusto, à semelhança do que existe no espaço urbano, para que a ocupação do solo 
seja assumida como uma questão fundamentalmente de ordenamento, que tem 
impactes profundos, não só ao nível da defesa do património, mas também no âmbito 
da racionalidade de afetação de recursos, com reflexos diretos ao nível da 
sustentabilidade, da resiliência do território, do bem-estar da população e da saúde 
pública. 

Desta forma, com esta perspetiva de intervenção institucional, é possível a contenção 
e inclusivamente a redução de algumas perdas de património natural, paisagístico e 
cultural. E potenciar essa salvaguarda numa mais-valia territorial, em termos de 
conhecimento e perspetivas de valoração. 

A referência ao património paisagístico insere-se ainda na perspetiva de considerar a 
paisagem como um fator fundamental, para além dos achados e sítios arqueológicos, e 
um pressuposto para a criação de condições para a promoção de processos de 
desenvolvimento com uma visão integrada, com o propósito de se obter um quadro de 
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desenvolvimento e de diferenciação do território, que contribuam para o acréscimo 
dos níveis de coesão e de sustentabilidade. 

Este sentido de abordagem considera a delapidação do património natural, 
paisagístico e cultural como consequência da pressão da escassez e do desperdício que 
afetam os recursos e que se traduz num sinal claro de que o território está 
prejudicado, por via da destruição dos recursos e da poluição gerada, cuja realidade 
tem de ser alterada para responder à necessidade de valorizar o território. 

Esta preocupação deve ser atendida, pelas administrações e instâncias de governação 
e coordenação, que em resposta devem assegurar um papel importante para obter um 
enquadramento necessário à compatibilização de sensibilidades e interesses presentes 
no território. Constatando-se, na atualidade, que há dificuldades em proceder a 
intervenções minimamente eficazes e consistentes, pelo menos com um nível aceitável 
de respostas a dar a determinadas problemáticas não resolvidas e que se arrastam no 
tempo, com o sentido de se poder introduzir correções aos paradigmas, rumos e 
práticas seguidas. 

Foi referida a importância de encarar os problemas, de reconhecer os interesses em 
presença e proceder ao aprofundamento, para melhor equacionar e, inclusivamente, 
entender as realidades que os precedem, constituindo um caminho para concertar 
intervenções conducentes ao desenvolvimento sustentável.  

Foi ainda referido que, particularmente no Alentejo, o património edificado (incluindo 
o património construído vernáculo ou tradicional) vale sobretudo pela perspetiva de 
conjunto, que pode não ser apenas e exatamente, percecionada num contexto restrito 
de agregação de edificações. Assim, é importante que os espaços não edificados, 
sejam equacionados de forma integrada, em contextos marcados pela presença de 
diversas funções territoriais, para se proceder à valorização singular e à sua projeção, 
enquanto bem mantido e tratado, no âmbito de imagem do conjunto onde se insere. 

Esta perspetiva de preservação e valorização do património, segundo normas técnicas 
e regras definidas, constitui um meio para assegurar as condições de reforço dos níveis 
de resiliência do património cultural. Por outro lado, foi afirmado que em relação à 
preservação e valorização do património, é importante, para além de seguir os códigos 
de boas práticas identificados pelos instrumentos de gestão territorial e setorial, 
devem encontrar-se novas formas de governança do património cultural assentes na 
responsabilidade partilhada e, sobretudo, na dinamização da participação social, com 
incidências nas vertentes culturais do exercício da cidadania.  

Deste quadro resulta, como foi referido, a importância da intervenção conjunta de 
algumas entidades, cujas intervenções têm de afirmar-se no território, inclusivamente 
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incentivando e fomentando uma nova cultura de envolvimento institucional e de 
participação de cidadania. 

 

b) Recursos hídricos 

As alterações climáticas constituem um fenómeno já sentido, que tem como 
consequência uma pressão acentuada sobre a disponibilidade de recursos hídricos; 
isto remete para o importante papel que o EFMA assume, particularmente contra a 
desertificação que avança nos nossos territórios.  

Os períodos de seca tendem a acentuar-se, colocando-se o abastecimento público 
como prioridade. A rede de reservatórios públicos debate-se com problemas de 
recuperação anual dos seus caudais, representando o EFMA um importante recurso 
para esse restabelecimento. Este também é um contributo para contrariar os efeitos 
das alterações climáticas, na medida em que é possível “decantar” a água do Guadiana 
por vastas áreas da região.  

Foi referido que as águas subterrâneas confrontam-se com problemas de qualidade 
para consumo humano, devido à quantidade de produtos químicos que contêm, o que 
causa um aumento muito significativo de custos para melhorar a sua qualidade; por 
outro lado, o seu estado é mais persistente quando comparado com as águas 
superficiais. Este facto resulta numa preferência pelos sistemas de abastecimento com 
recurso às águas superficiais, contudo não se deixa de reconhecer a importância das 
captações, não só como reserva, mas, em muitos casos, como meios complementares 
de abastecimento.  

Deste modo, existe um programa de monitorização para que se atenda às 
características e à evolução da qualidade das águas. Esta estratégia é fundamental 
para que obtenhamos uma água de excelente qualidade, que assuma entre outras 
valias, uma importância muito significativa sob o ponto de vista económico. 

Para manter uma boa gestão do recurso, é importante uma colaboração muito estreita 
e profunda entre as diversas entidades envolvidas na gestão deste recurso. 

 

c) Atividade agrícola 

A produção integrada foi uma área priorizada, em termos de abordagem, por se 
traduzir num sistema de produção que procura a otimização dos recursos. Foi referida 
a importância da diversidade da produção agrícola para que a região não fique 
dependente apenas de uma única cultura, inclusivamente por razões fitossanitárias de 
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“combate a pragas”. Naturalmente que não há projetos neutros de impactos, a 
questão fundamental coloca-se em conhecer esses impactos e minimizá-los para 
assegurar os níveis básicos de sustentabilidade dos respetivos territórios. Para isso, os 
projetos são aprovados com muitas condicionantes, incluindo naturalmente as 
relacionadas com o património arqueológico.  

Entre as culturas intensivas, o olival explorado em regime de boas práticas é 
efetivamente uma das culturas regadas com menos impacto ambiental, por consumir 
menos água e requerer níveis de aplicação mais baixos de produtos químicos, 
comparativamente com outras culturas. Há uma questão que ainda não está 
suficientemente estudada por forma a se aproveitar o seu valor, traduzindo-se 
também em valia económica que é o poder de sequestro de carbono. 

Foi igualmente referido que se regista em regra escassez de mão-de-obra para a 
agricultura, tendo este fator também pesado na escolha do olival como cultura a 
implementar no espaço do EFMA. Para além deste fator, o preço da água que é 
relativamente moderado na atualidade, também incentiva à prática de uma agricultura 
menos exigente sob o ponto de capital aplicado. 

 

d) Enquadramento regional e local 

Em termos de gestão do território foi referido que o papel das autarquias é limitado 
porque não licencia culturas, apenas construções urbanas e é um mediador entre 
investidores, instituições e população, sendo importante registar a perceção de que 
alguns procedimentos podiam ser agilizados.  

Para isso, a colaboração estreita entre entidades também seria relevante, uma vez que 
estão em causa os interesses do território, independentemente da justeza que assiste 
aos agricultores em explorarem a terra de forma intensiva, há questões relacionada 
com a defesa do bem comum que é importante assegurar, cabendo às autarquias 
desempenhar esse importante papel. Uma das questões que se coloca relacionada 
com este assunto, prende-se com a gestão dos corredores de utilização pública 
associada à rede de caminhos vicinais no concelho.  

É notória a existência de problemas na rede de caminhos, devido ao cultivo em 
excesso e de forma abusiva, não respeitando faixas de segurança da via e a 
manutenção do seu estado de conservação físico, sendo frequente o atravessamento 
com máquinas pesadas de cultivo e a ocorrência de execução de manobras sobre os 
próprios caminhos, bem com a utilização de meios de transporte desadequados às 
características construtivas das vias rurais, cujas consequências se traduzem num 
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esforço adicional que recai sobre a Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, ao nível 
das obras de conservação e reparação.  

Mais uma vez foi afirmada a importância de clarificação das situações concretas e da 
partilha de responsabilidades relativamente a esta temática, porque a acessibilidade 
ao espaço rural é uma condição importante para o seu desenvolvimento. Outro tema 
importante, relaciona-se com a necessidade de criar as condições para fixar 
imigrantes, assumindo a reserva residencial existente ao nível do património 
habitacional das aldeias uma questão essencial e determinante. Para o efeito, há que 
encontrar soluções porque os benefícios são claros e representam muito, em termos 
de revitalização dos nossos centros urbano-rurais. 

Foi referido também que cabe às autarquias o papel de zelar pela manutenção de um 
bom ambiente, conciliando os interesses ligados à intensificação agrícola com os 
interesses associados à qualidade de vida no espaço urbano, sobretudo através da 
prevenção da saúde pública e do bem-estar. Neste sentido, a qualidade de vida e o 
bem-estar nas áreas residenciais constituem um fator essencial para manter a 
população residente e atrair novos residentes ao espaço rural. 

Face à diversidade de temáticas abordadas pelos oradores, registou-se uma 
participação particularmente ativa por parte dos presentes. 

Deste modo, relativamente ao EFMA enquanto investimento público, foi manifestada a 
opinião que deveria haver um maior empenhamento por parte das instâncias 
governativas em apurar efetivamente o real impacte que o projeto produziu na 
estrutura demográfica, porque um dos benefícios que se poderia destacar, reporta-se 
justamente aos impactes positivos sobre a demografia, por via de um contributo mais 
expressivo, em termos de retenção de ativos e de atração de novos residentes. 

Isto, porque há evidências sobre a existência de limitações prevalecentes ao nível do 
impacto gerado pelo EFMA relativo à criação de oportunidades de emprego e trabalho 
no espaço rural, dado que continua a tendência de decréscimo demográfico, tendo em 
conta as projeções anuais publicadas pelo INE. 

A par dos efeitos negativos das monoculturas sobre os sistemas biofísicos, também 
foram referidas influências negativas ao nível do emprego, por não contribuir para 
esbater a sazonalidade no âmbito da procura por mão-de-obra, que se concentra em 
determinados períodos, particularmente no outono e início do inverno; assim o 
recurso nesses picos a mão-de-obra externa, imigrante de países do extremo oriente, 
cria um contexto que degrada as condições básicas de trabalho, proporcionando a 
precariedade laboral do espaço rural, como é constatável, inclusive, através de casos 
referenciados pelas autoridades e outros divulgados inclusivamente pela comunicação 
social. 
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Foi igualmente deixado o apontamento de que não é possível melhorar as condições e 
a qualidade de vida, sem a criação de emprego, e emprego com qualidade. Esta 
questão representa igualmente um significado importante ao nível do incremento de 
serviços, contribuindo a prazo para a diversificação da base económica, como forma de 
inverter as perspetivas de subdesenvolvimento relativo a zona do EFMA que tendem, 
naturalmente, a manter-se. 

A mudança de ocupação do solo, inerente ao processo de transformação causado pelo 
EFMA, foi apontado como devendo ser assumida, enquanto questão básica de 
ordenamento, nomeadamente a partir da compatibilização de usos do solo, dando 
expressão aos enquadramentos em vigor. 

Assim, foi sinalizado que existe também uma forte relação entre o ordenamento do 
território e a qualidade de vida, sendo necessário fomentar uma nova cultura 
territorial que permita a todo e a qualquer cidadão envolver-se nos processos, através 
da criação de novos e da utilização de quadros de participação já existentes 

Dado que é reconhecida a existência de um défice significativo de conhecimento sobre 
a realidade local, que contribui para a prevalência de uma cultura territorial débil que 
se traduz em sinais claros de um estado de forte fragilidade, a questão anterior poderá 
ser considerada igualmente como um meio complementar para assegurar uma gestão 
mais racional do território.  

Em resultado da intensificação da agricultura, ocorreram no território ruturas 
importantes que se refletiram em alterações na paisagem do território, inclusivamente 
nos rostos das pessoas com quem nos cruzamos no quotidiano, este contexto atinge 
inclusive imaginários, individuais e coletivos, cujos impactes têm uma expressão visual 
possante na própria estrutura da paisagem que está a ser formatada no território.  

O ritmo de ocorrência dessas mudanças, marcado por uma rapidez extrema, tem como 
consequência a rutura de equilíbrios biofísicos e de padrões estéticos há muito 
constituídos e consolidados em tempos imemoriáveis, afetando sobretudo a perceção 
das gerações mais idosas, que contribui para “desconstruções” significativas que 
afetam os referenciais de memória coletiva. 

Face ao exposto, é decisivo reconhecer um papel importante ao património cultural 
(material e imaterial) no processo de reabilitação e revitalização dos territórios, 
independentemente de ser considerada a sua relevância histórico-cultural, por forma a 
reforçar os níveis de coesão social. 

Deste modo foi destacada a importância das políticas públicas, com o necessário 
investimento, incentivo e disponibilização de meios de regulação, mas, sobretudo 
assegurar uma administração sempre presente e próxima para assegurar o 
acompanhamento das transformações em curso; neste particular, foi destacado o 



   
    

 
 

14 
 

RELATÓRIO 

Parte D – Relatório - Apoio à Elaboração: Anexos e Elementos Descritivos 
 

papel interventor da Direção Regional de Cultura do Alentejo, inclusivamente como 
exceção à regra. 

Por último, foi feita uma menção à importância da valorização dos produtos 
tradicionais de base local, a par da paisagem e da cultura dos territórios rurais, como 
fator de desenvolvimento, por contribuir para o surgimento, consolidação e fomento 
de atividades diversificadas no espaço rural.  

Esta questão também tem importância para o território, dado que contribui 
igualmente para reforço e fomento de uma economia mais verde e circular. 

1.1.3 Terceira Sessão - Entidades Empresariais – 27 de junho de 2019 

Foram oradores convidados presentes nesta sessão os seguintes: 

o Jeremias Távora - Innoliva 
o Álvaro Labella – Olivum 
o Pedro Lopes - De Prado 
o António Parreira – ABRoxo – Associação de Beneficiários do Roxo 

Nesta sessão de trabalhos foram abordados conteúdos relacionados com três 
domínios fundamentais: atividade agrícola no contexto do desenvolvimento regional, a 
importância do olival no processo de intensificação e a gestão dos recursos hídricos e o 
desenvolvimento agrícola. 

a) Atividade agrícola no contexto do desenvolvimento regional 

O sentido estratégico deve priorizar o acréscimo da competitividade da agricultura e 
do desenvolvimento económico, atendendo igualmente às atividades geradoras de 
emprego, como meio para inverter o círculo vicioso associado ao facto da base 
demográfica não proporcionar o desenvolvimento territorial e a revitalização 
económica de modo a contribuir para a recuperação dos quantitativos populacionais 
desejáveis 

Assim, a agricultura é uma atividade de grande importância na consolidação e 
dinamização da estrutura demográfica, contribuindo igualmente para o 
rejuvenescimento da população. 

Deste modo, é importante dinamizar e aproveitar as potencialidades locais e regionais 
de forma a promover o desenvolvimento rural, compatibilizando a sustentabilidade 
com a afirmação competitiva das atividades do espaço rural, face ao contexto de 
globalização em que se insere a economia nacional e europeia.  
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A compatibilização de usos e ocupações do solo é fundamental para conciliar o papel 
da intensificação da agricultura, como meio para gerar riqueza e emprego, através de 
uma agricultura multifuncional, de caracter extensivo, com potencialidades para a 
obtenção de produtos e serviços de elevada qualidade, e incluindo os de natureza 
ambiental, como meio de afirmação de determinados territórios e sua contribuição 
para o reforço da base económica local. 

A qualidade de vida e o bem-estar das populações constitui uma questão essencial de 
desenvolvimento que está, mais que nunca, na ordem do dia, onde o emprego e a 
dignificação das atividades se assumem como fatores essenciais, no âmbito dos quais 
os níveis crescentes de maior consciência ecológica e de novas perceções de bem-estar 
ganham peso.  

Face a estes desafios foi identificada na sessão a necessidade de identificar e 
aprofundar o conhecimento sobre os interesses presentes, bem como os mecanismos 
de avaliação sobre a utilização do solo 
 

b) A importância do olival no processo de intensificação 
 

O desenvolvimento de uma agricultura competitiva, assente em processos técnicos e 
tecnológicos de intensificação produtiva, constitui a consequência natural e uma das 
principais justificações que determinou a realização do EFMA.  

Assim, emergiu uma dinâmica económica que acentuou a produção de azeite e a 
instalação de olival, considerando estes novos olivais uma referência a nível mundial; 
contudo, muitos dos olivais já existiam antes do EFMA, com recurso a captações 
próprias e com utilização de águas de furos.  

Foi informado que com a utilização da água de Alqueva os agricultores são controlados 
e fiscalizados, sendo que o olival é das culturas que necessita menos produtos 
químicos e que gasta menos água; naturalmente com a disponibilidade deste recurso 
existem mais oportunidades, conhecendo a produção de azeite uma dinâmica 
importante ao nível da região, em consequência do aumento das áreas de produção de 
olival, sendo Portugal hoje o 7.º Produtor mundial e uma referência ao nível da 
tecnologia associada à produção.  

Foi referido que as culturas permanentes são das que mais respeitam os solos. Por 
outro lado, os solos quando não são regados têm tendência a desagregarem-se. 
Portanto, a própria rega é o meio de consolidação dos solos. Isto é importante, porque 
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o recurso mais valioso para o agricultor é precisamente o solo. É por isso que os 
agricultores têm de fazer análises aos solos de 4 em 4 anos e essas análises mostram 
que os resultados estão a melhorar.  

Destacou-se ainda a produção integrada como sistema de qualidade, assente em boas 
práticas agrícolas, com gestão racional dos recursos naturais, onde se privilegia a 
utilização dos mecanismos de regulação natural e, por essa via, se contribui para uma 
agricultura mais sustentável. Existe um sistema de controlo e certificação 
implementado, garantindo que as regras e princípios da produção integrada são 
cumpridos de acordo com os normativos.  

As próprias opções de intensificação seguidas também foram determinadas pela 
escassez de recurso humanos, tendo-se apostado em sistemas produtivos altamente 
mecanizados, apesar de que a maquinaria e equipamentos estão longe de ser 
utilizados no que corresponde ao seu expoente máximo no que se refere à tecnologia 
utilizada. 

c) A gestão dos recursos hídricos e o desenvolvimento agrícola 

O território do concelho é extenso e diversificado, tem uma área de regadio expressiva 
e dispõe de bons solos, portanto, apto para assegurar também o desenvolvimento de 
uma agricultura para além da intensiva, tendo outros recursos biofísicos que permite a 
diversificação do espaço rural, com a implementação de sistemas mais extensivos 
associados à produção de produtos de qualidade e de bens e serviços relacionados 
com o ambiente e a fruição do território. 

No início da implementação do EFMA houve uma preocupação da EDIA que a 
acompanhou durante anos, relacionada com o receio de aparecerem poucos 
investidores; no entanto, a situação foi ultrapassada, e neste momento registam-se 
algumas dificuldades em controlar certas atividades por parte do estado.  

Esta consideração é reveladora do facto de as entidades não estarem preparadas para 
estes desafios, tendo-se, no entanto, mantida a preocupação de fazer sempre da 
melhor forma possível, apesar das instituições não estarem suficientemente 
apetrechadas com meios de resposta para uma adesão tão rápida no Alentejo; em 
resultado regista-se que 30% da área assenta em monoprodução que necessitam de 
maior atenção e de fiscalização mais efetiva. Para isso, tem de haver abertura, 
colaboração entre todas a entidades envolvidas para se estar na linha da frente do 
desenvolvimento sustentável da agricultura, para que haja maior equilíbrio nas 
culturas de regadio e sistemas mais variados, que assegurem maior sustentabilidade.  
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Uma das questões também referidas diz respeito à necessidade de manter a água o 
mais tempo possível nas parcelas e que se assuma a perspetiva de que Alqueva não 
deve substituir a construção de novas barragens, quando existem condições para a sua 
implementação. 

Das intervenções estruturantes resultou uma discussão acesa entre os presentes, 
muito útil em termos de esclarecimentos. Uma das afirmações referidas reportou-se à 
consideração de que o desenvolvimento “não chega a todos”, patente nos sinais 
evidentes que contribuem para contrariar a tendência de decréscimo demográfico e 
que os mecanismos de política adotados não se têm revelado adequados, para inverter 
essas tendências estruturantes de fundo.  

Em complemento a esta consideração, foi igualmente referido que restam às 
populações os efeitos mais negativos da intensificação, sobretudo porque há 
entidades de coordenação cujas intervenções revelam insuficiências, que se traduzem 
em limitações na aplicação de enquadramentos em determinados domínios. 

Estes refletem-se na ausência de acompanhamento e fiscalização de operações com 
impactes no ordenamento físico e funcional do território, sem responsabilização pelas 
consequências daí resultantes. Isto, devido a ocupações no espaço rural com culturas 
intensivas em desconformidade com os instrumentos de suporte à gestão territorial.  

Foi igualmente referido que a intensificação da agricultura seguida envolve operações 
pouco exigentes, em termos de ocupação de recursos humanos, tendo como solução, 
inclusivamente adotada como prática corrente a importação de mão-de-obra barata 
de países distantes, assumindo-se esta circunstância como principal fator de 
precariedade laboral e responsável pelas condições de acolhimento pouco dignas e 
adequadas, tendo em conta as necessidades humanas.  

Por outro lado, este sistema tem um significado importante sobre a realidade, assume 
em termos de mercado de trabalho a nível local; dado que a introdução de mão-de-
obra barata do exterior, principalmente a oriunda de países com níveis de vida e de 
rendimentos mais baixos, condiciona o nível salarial. Assim, neste contexto torna-se 
difícil promover a inserção dos jovens de origem nacional, inclusivamente dos mais 
qualificados, no mercado de trabalho e criar condições para a inserção dos 
desempregados de longa duração na vida ativa.  

A questão da proteção dos solos foi também objeto de comentários, tendo sido 
referida a existência de processos erosivos intensos e transporte de sedimentos, que 
provocam, inclusivamente, perigosidade elevada em áreas onde se depositam, devido 
ao arrastamento de materiais e à intensidade dos caudais hídricos, provocando 
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alagamentos, em alguns casos cheias, e situações frequentes de destruição de 
caminhos. 

Face aos regimes monoculturais, as pragas e doenças representam naturalmente 
maiores ameaças, em consequência são aplicados produtos fitofarmacêuticos, 
provavelmente em demasia, não se conhecendo os danos colaterais e as suas 
consequências.  

Por último foram colocadas algumas interrogações destacando-se:  

i. do conjunto de olival e de outras culturas que percentagem existe 
monitorizada? 

ii. Que meios de monitorização relativamente à agricultura?  
iii. há algum grupo de trabalho institucional que acompanha esta temática?  
iv. Que fiscalização existe e como é realizada na DGADR.  

 

1.1.4 Quarta Sessão - Associações e público em geral – 4 de julho de 2019 

Foram oradores convidados presentes nesta sessão os seguintes: 

o José Bernardino – Federação Alentejana de Caçadores 
o Miguel Porto – Associação Portuguesa de Botânica 
o José Paulo Martins – Movimento Alentejo Vivo 

Nesta sessão de trabalhos foram abordados conteúdos relacionados com três 
domínios fundamentais: os efeitos da agricultura ao nível das atividades 
complementares, a biodiversidade face aos processos de desenvolvimento e a 
sustentabilidade do território no contexto das práticas de intensificação. 

a) Os efeitos da agricultura ao nível das atividades complementares 
 

O Concelho de Beja encontra-se perante uma realidade em profunda mutação, com 
impactes significativos ao nível económico, social e ambiental. Registam-se relevantes 
pressões sobre a viabilização do EFMA, empreendimento desejado particularmente 
pela maioria dos residentes do Alentejo. Por outro lado, é importante o 
desenvolvimento da agricultura de regadio face ao crescimento da procura de 
alimentos no plano nacional e internacional 
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Assim, a intensificação agrícola parece ser inevitável e incontornável, provavelmente 
até desejável em muitas circunstâncias, se forem atendidos os aspetos sociais 
inerentes aos hábitos culturais alimentares que compõem o modo de vida na 
atualidade.  

Sobre as mudanças ocorridas no território, manifestam-se inúmeras opiniões 
relacionadas com as condições da sua evolução, face às profundas transformações 
ocorridas, muitas dessas perspetivas partilham a necessidade e a preocupação de 
valorização do território concelhio.  

Esta valorização passa pela afirmação dos produtos locais, da paisagem, do património 
e da cultura dos territórios eminentemente rurais, numa lógica de projeção, geração 
de riqueza e diversificação inteligente para, deste modo, se obter “marcas territoriais”, 
assentes em produtos locais e em valores culturais e patrimoniais, associadas às 
especificidades locais, enquanto bases para a diferenciação da oferta referenciada ao 
território.  

No fundo os impactos provocados dependem muito naturalmente do momento e das 
condições em que são gerados; na atualidade parece que estes impactos vieram numa 
altura muito desfavorável, pois quando são efetivamente negativos contribuem para 
agravar os fenómenos das alterações climáticas, da degradação dos sistemas 
biofísicos, incluindo o montado ibérico, enquanto recurso florestal de referência, e 
assim agravar o risco de “saharização do Alentejo”.  

Apesar de, em princípio, a disponibilidade da água no território representar um 
pressuposto que contraria os processos de desertificação física, é notório que a 
desertificação também é provocada pela degradação da biodiversidade, constituindo 
uma preocupação tanto maior, quanto as plantas são a espinha dorsal dos 
ecossistemas.   

A extinção de algumas espécies, e outras profundamente ameaçadas, constituem 
características identificadas em relatórios da ONU, que identificam como causas 
principais para a perda de habitats naturais a exploração intensiva dos recursos, a 
poluição e a falta de controlo de espécies invasoras. Isto para dizer que os fenómenos 
com os quais nos confrontamos são generalizados um pouco por todo o mundo, com a 
agravante de que nos inserimos na região da Europa em que mais se fazem sentir os 
efeitos das alterações climáticas.  

Desta situação, emergem grandes responsabilidades, inclusivamente porque segundo 
a National Geographic o habitat da nossa região, incluído naturalmente o montado, 
dispõe de forte diversidade, com um número de plantas selvagens superior ao resto de 
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toda a Europa. Com a diversidade florística surge a diversidade faunística que tem 
povoado o nosso território dando expressão a uma vida rica que tem fervilhado ao 
longo de milhares de anos.  Estas características biofísicas têm um profundo 
significado, dado que dispomos ainda mais para perder que os restantes europeus, 
sendo o nosso dever multiplicar os cuidados em defesa dos nossos valores naturais.  

É sempre conveniente dizer que ainda há tempo para melhorar a sustentabilidade da 
agricultura, necessitando de promover a coexistência entre usos, mas para isso há que 
recuperar ou infletir comportamentos, porque o tempo escasseia e estamos perante 
muitos processos que são e se afiguram irreversíveis, como atestam factos evidentes 
em alguns concelhos.  

Assim, fala-se hoje de ambiente entre dúvidas e medos, sendo importante entender 
que correspondem a questões de todos nós: de instituições, de agricultores, 
empresários agrícolas e de cidadãos em geral, com direitos e obrigações nesta matéria; 
mas parece faltar uma autoridade independente que “tire a limpo”, com base em 
evidências e avaliações técnicas, de rotina ou não, as dúvidas que existem, 
restabelecendo a confiança e a pacificidade nos processos de mudança, em que todos 
teriam a ganhar.  

Há efetivamente uma quebra de biodiversidade animal em Portugal e Alentejo, 
registada previamente à intensificação da agricultura, mas que não deixou de se 
acentuar com ela. Há uma quebra acentuada dos efetivos de várias espécies, algumas 
emblemáticas, cinegéticas e não cinegéticas como as seguintes: “abetarda, cisão, 
tartaranhões, perdiz, lebre, coelho, codorniz, rola comum, sapos e rãs, etc.” Os casos 
de sucesso são poucos e constituídos, no essencial, pelos corvídeos, generalistas que 
parecem surgir em contextos de degradação ambiental, e pela rola turca, de caracter 
semiurbano e de perfil de espécie invasora.  

Para além desta realidade, importa ainda referir que existe uma degradação da 
qualidade do ar, com a frequência de maus cheiros, que afetam o Concelho, atingindo 
igualmente a cidade, resultante por certo das atividades das unidades de 
processamento que não dispõem dos meios necessários à minimização deste tipo de 
impactes. Este apontamento é resultado de um sentimento de tristeza pelo silêncio e 
pela inação que acompanham a atuação das entidades responsáveis. 

 
 

b) A biodiversidade face aos processos de desenvolvimento 
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O grande desafio deve centrar-se em seguir um sentido para incrementar dinâmicas de 
intensificação da agricultura, a par de outras funcionalidades características do espaço 
rural, como a preservação do ambiente e da biodiversidade. Isto significa que a 
existência de degradações evidentes e prejudiciais, não deve desencorajar porque é 
possível conciliar funções e minimizar impactos, com recurso à implementação de boas 
práticas.  

Em relação à biodiversidade, é necessário apostar em ações estruturadas de 
valorização dos ativos do património natural, cultural e paisagístico do território; para 
isso, é fundamental assegurar a gestão de riscos, nos espaços privados e públicos, e 
fomentar a capacidade de produção dos modos de exploração sustentável, bem como 
a otimização da conetividade ecológica nacional.  

Dado que os olivais tradicionais albergam espécies únicas como a linarea ricardoi, , a 
bellenia trifoliata ou a onosma tricerosperma, espécies que se encontram atualmente 
em situação de perigo, figura-se como necessário aprofundar a avaliação para 
encontrar soluções que estabeleçam um quadro mínimo de proteção de algumas 
espécies. Esta avaliação vai ao encontro da necessidade de deixar espaços para a 
implementação de culturas diversificadas, em determinados locais, para assegurar a 
manutenção dessas espécies no território; isto significa desenvolver uma gestão 
assertiva que contemple a importância da biodiversidade. 

 

c) A sustentabilidade do território no contexto das práticas de intensificação 

 

Na atualidade começam a ganhar cada vez mais peso nas agendas técnicas e políticas 
de Portugal e dos restantes países da EU a temática da sustentabilidade. Deste modo, 
a participação da sociedade nos processos inerentes e no planeamento das respetivas 
atividades, nomeadamente do turismo e dos serviços ambientais, é fundamental, 
existindo um espaço crescente de afirmação da consciência ecológica e das novas 
perceções de saúde e bem-estar, acentuadas pelas preocupações de ordem climáticas, 
que marcam a atualidade.  

Assim, é relevante considerar a resiliência socio ecológica de cada parcela significativa 
do território, nomeadamente a sua capacidade de suportar, subsistir e adaptar-se a 
alterações sem ultrapassar os limiares críticos para o seu normal desempenho de 
sustentabilidade. Neste âmbito, a promoção e implementação de infraestruturas 
verdes, inclusivamente associadas aos recursos hídricos, são fundamentais para a 
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adoção de soluções adequadas que estabeleçam uma rede de conetividade ecológica 
de nível nacional. 

 Estas considerações foram essencialmente formuladas na perspetiva de questionar o 
que será do espaço das culturas intensivas daqui a 20 anos, quando deixar de ser 
sustentável a sua exploração. Esta deverá ser a questão essencial para que seja feita 
uma reflexão antecipada. 

Assim, o território, é mais do que um espaço de produção, o Estado tem o dever de 
fiscalizar os respetivos processos de transformação, desde já afirmando que o 
problema não se cinge ao olival, mas sim ao modelo utilizado para a exploração dos 
recursos, porque a intensificação terá de ser sustentável. Há claramente falta de uma 
entidade fiscalizadora no espaço agrícola, pois não é diferente do urbano, em termos 
de ordenamento, onde são necessários os respetivos licenciamentos, quando ocorre 
mudança de uso do solo ou novas ocupações. 

Neste sentido, é importante implementar um planeamento com maior detalhe, para 
enquadramento da instalação das novas culturas. O exemplo das situações em espaço 
agrossilvopastoril, consagrado no PDM de Beja, em que são instaladas culturas 
intensivas em desrespeito pelo seu regulamento, como é o caso de Quintos e, ainda, 
fora dos Blocos de Rega, a situação da Trindade. 

É frequente constatar a existência de grandes áreas em contínuo sem respeitar as 
linhas de escoamento, nem linhas de água e nem as galerias ripícolas, transformado 
esses cursos em autênticas valas de drenagem superficial sem qualquer função de 
sustentabilidade ambiental e de preservação da biodiversidade. A acrescentar a este 
tipo de intervenções, há que destacar a inexistência de corredores ecológicos e de 
faixas de salvaguarda sanitária, cujo enquadramento legal e normativo está presente, 
mas que nem sempre é respeitado. 

Os perfis dos solos estão pouco estudados no Alentejo, deverá haver uma malha mais 
fina de avaliação associada ao ordenamento das culturas, para adequar o sistema 
produtivo às características pedológicas, não deixando apenas que as opções se 
cinjam, única e exclusivamente, à produção integrada, permanecendo algumas dúvidas 
sobre as certificações que são feitas. 

Foi notado ainda que alguns dos charcos mediterrâneos foram destruídos; as 
entidades que tal fizeram deveriam ser responsabilizadas a repô-los e a pagar multas, 
devido à sua importância enquanto áreas de suporte à biodiversidade. 
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E que dizer das alterações climáticas e às suas implicações, nomeadamente em relação 
à existência de algum estudo que avalie neste contexto a disponibilidade de água para 
a agricultura. 

A questão da saúde também mereceu uma referência, ainda que breve, em relação 
aos impactos causados pela intensificação da agricultura, tendo sido este considerado 
um assunto de Estado. Foi dada importância a algumas más práticas, que são 
referenciadas pela comunicação social destacando-se as desinfestações noturnas, os 
crimes contra o património. Tais factos devem suscitar a avaliação para equacionar, a 
jeito de balanço, a exigência económica de produção versus a necessidade de 
preservação. 

Foi destacado ainda a importância de aprofundar o impacto dos modelos de 
monocultura enquanto risco face às alterações climáticas em curso.  

Em relação à fiscalização, assunto já abordado nas sessões anteriores, foi reafirmado 
que é insuficiente face aos processos de transformação em curso, mas também foi 
referenciada a necessidade de investigação e desenvolvimento, pois concretamente 
nestas áreas também se impõe, dispondo para o efeito o Estado de alguns recursos 
que não estão a ser mobilizados, nomeadamente as propriedades abandonadas em 
sua posse. 

Como temas de discussão alargada, foram abordadas questões relacionadas com a 
cooperação territorial, por forma a encontrar soluções inovadoras ante os desafios 
identificados para reforçar as abordagens integradas de base territorial e proporcionar 
a valorização do sentido de pertença, da identidade e da responsabilidade dos 
cidadãos, como meios que venham a promover a formação de parcerias de 
desenvolvimento. 

Não foi esquecida a referência aos desafios territoriais que se colocam a uma escala 
que tenha em conta as ligações funcionais entre as áreas urbanas e rurais, e a 
operacionalização de objetivos e estratégias de desenvolvimento integrado no 
território, que envolva o aprofundamento das relações de complementaridade entre 
espaços e atividades e, nesta base, desencadear processos de inovação. 

A temática da procura e oferta de emprego, considerando o trabalho sazonal, foi 
também abordada com a preocupação de se assegurar no território a diversificação de 
culturas no âmbito da intensificação da agricultura e, igualmente, a diversificação de 
atividades para outros setores económicos, nomeadamente o turismo e os serviços 
ambientais no espaço rural. 
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Em termos de debate e sobre o âmbito da diversificação, foi referida a importância de 
valorizar a produção de azeite tradicional e, porque não, fazer montado de regadio.  

Os desafios são grandes e os riscos são muitos, mas é necessário gerir melhor o 
território, porque não há suficiente planeamento, mas há conhecimento, apesar do 
deficit de fiscalização, com o sentido de que a prevenção está do lado dos agricultores 
e a precaução está do lado das entidades/instituições administrantes. 

Outra reflexão importante incidiu sobre a clarificação do que está a fazer e a pensar 
em relação às gerações futuras, devendo equacionar-se o sentido que se dá à 
economia da escassez e à economia da abundância. 

As análises dos processos de transformação não podem limitar-se aos critérios de 
avaliação que tenham só em vista o consumo da água; no entanto, deve haver um 
esforço para que toda a água da chuva seja aproveitada nas propriedades agrícolas. 

Por último, foi feita uma proposta de criação de um balcão único para tratar as 
questões relacionadas com os processos de transformação do território e com a 
intensificação da agricultura. 

1.2  Reuniões setoriais 

1.2.1 Questões biofísicas 

Entendeu o grupo de trabalho ser muito importante contar ainda com a contribuição 
da Engenheira Paula Sarmento cuja participação não se tinha podido concretizar nas 
reuniões acima mencionadas, pelo que se começa por referir muito brevemente o seu 
currículo nesta área. A engenheira Paula Sarmento é mestre em Geo-Recursos (IST), e 
é licenciada em Engenharia do Ambiente (FCT/ UNL). Entre 2005 e 2016 exerceu 
funções de direção superior em várias entidades dos Ministérios do Ambiente e da 
Agricultura, nomeadamente Vice-presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, Presidente da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo e Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.  

Destaque para a sua vasta experiência profissional no domínio dos recursos hídricos, 
conservação da natureza, florestas, gestão ambiental na indústria, avaliação de 
impacte ambiental, e processos de consultoria na área da qualidade do ar e florestas. 
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Nesta reunião de trabalho foram abordados conteúdos relacionados com três 
domínios fundamentais ao nível da preservação dos recursos: água, solo, paisagem e 
montado. 

As questões de ordenamento foram consideradas muito importantes no âmbito do 
desenvolvimento do regadio. Assim, o PDM de Beja afigura-se como um dos mais 
completos, no que se refere às abordagens integradas, estando estruturado de forma 
adequada à necessidade de conciliar os diversos interesses, sensibilidades e valores 
presentes no território.  

Deste modo, o PDM de Beja, enquanto instrumento de gestão do território, constitui 
um enquadramento suficiente para ordenar funcionalmente o território, de forma a 
evitar abusos nos processos de ocupação particularmente em relação aos sistemas 
biofísicos; no entanto, falta a componente da fiscalização, dado que há informações de 
que ocorrem infrações às normas e disposições contempladas no respetivo 
regulamento.  

Há ainda uma questão importante complementar ao planeamento e essencial para a 
concretização de um bom ordenamento, a autorização prévia das alterações de uso do 
solo pelas atividades agrícolas, não prevista legalmente e estando deste modo na 
origem de incumprimentos dos próprios IGT. Sendo certo que as orientações políticas 
vão no sentido de simplificação de todo o processo administrativo, a viabilidade desta 
opção está intimamente associada a uma regulação e fiscalização eficaz e eficiente, o 
que na prática se tem demonstrado impraticável.  

A celeridade e simplicidade dos processos administrativos deveria passar pela 
constituição de balcões únicos para os empresários/agricultores, onde de forma 
simples e rápida os processos fossem instruídos e encaminhados para decisão pelas 
entidades competentes, chegando a decisão final, por esta mesma via, ao 
empreendedor. 

a) Solo e paisagem 

A preservação do solo, enquanto recurso, deve ser uma preocupação central a ter em 
consideração nos espaços regados, desde logo devido à alteração do coberto vegetal 
que influencia diretamente os processos de criação e destruição da camada arável. 
Pode-se referir a este título, como exemplo, que o abate das azinheiras fora da área de 
montado prejudica significativamente os solos. Constata-se, em alguns casos, que as 
arvores são abatidas antes do sistema de rega chegar. 
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Também com efeito sobre os solos, é importante assinalar certas más práticas 
agrícolas, particularmente na preparação dos solos para a implantação de culturas 
agrícolas, em que se verifica uma aceleração incomum da erosão hídrica dos solos,2 
isto porque em regra as condições orográficas do território não são devidamente 
equacionadas, nomeadamente os alinhamentos de implantação da cultura em relação 
às curvas de nível.  

Na delimitação dos Blocos de Rega deve ser prevista a criação de zonas de 
descontinuidade entre culturas, de extrema relevância em diversas vertentes: 
proteção do solo contra a erosão hídrica e eólica; promoção da biodiversidade; 
promoção da qualidade da paisagem. Foi sinalizada ainda uma questão importante 
relacionada com a tendência de arrendamento fundiário de longo prazo, coincidente 
com o ciclo do investimento, que vem proporcionar que haja, por parte do 
arrendatário, uma menor preocupação efetiva sobre a conservação da capacidade 
produtiva da terra. Isto é tanto ou mais preocupante, quanto mais curtos forem os 
ciclos produtivos das plantações permanentes, na medida em que a pressão para a 
rentabilização dos cultivados é mais acentuada. 

b) Montado 

O montado constitui um dos suportes fundamentais dos ecossistemas mediterrâneos, 
pelo que representa em diversidade florística e, em consequência, diversidade 
faunística, constituindo um importante reduto de equilíbrio biofísico, ambiental e 
paisagístico considerado, por muitos técnicos com um dos mais importantes e 
fecundos da Europa.  

A par da intensificação, deveria haver um sentido mais estratégico da conciliação 
desses sistemas com uma agricultura de cariz multifuncional, no âmbito da qual o 
montado desempenha um papel fundamental. Para além do ecossistema que 
representa enquanto suporte a serviços ambientais também é importante, 
destacando-se a relevância como recurso para sequestro do carbono. Estas 
características carecem de aprofundamento no que se refere à sua tradução, enquanto 
valia económica e social associada ao que representa como impacto profundo sobre as 
alterações climáticas e o bem-estar das populações. 

 

c) Água 

                                                           
2 colocando-se a questão de saber se os efeitos destrutivos dos primeiros anos de implantação da cultura, se são compensados 
pelos anos subsequentes até à remoção das plantas 
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A gestão da água é fundamental, não só para assegurar a sustentabilidade dos espaços 
regados, mas também para potenciar os seus efeitos, como meio para contrariar os 
processos de desertificação em curso. Neste sentido, é importante ter presente que os 
recursos hídricos de Alqueva são finitos, esta noção é importante para que seja 
promovida uma gestão eficiente da água, aumentando a sua retenção através da 
promoção da infiltração e retenção de água no solo com isso, é possível diminuir a 
pressão sobre a erosão hídrica dos solos, aproveitar melhor o recurso e criar melhores 
condições para reabastecimento dos aquíferos.  

Um dos desafios na nossa região é a promoção do aumento do teor de matéria 
orgânica nos solos, que permite um aumento muito significativo da capacidade de 
retenção de água nos solos. Este aspeto é fundamental, porque cada vez mais o 
território é confrontado com fenómenos climatéricos extremos, nomeadamente a 
queda pluviométrica em regime de torrencialidade.  

As galerias ripícolas constituem autênticos corredores de conexão que permitem 
assegurar uma função extraordinária ao nível da biodiversidade, mas também ao nível 
da manutenção de escoamentos mais adequados à preservação dos solos nas 
imediações, devido ao papel que desempenham de drenagem dos solos, e evitando 
alagamentos e inundações. O que se assiste em muitos casos corresponde a 
intervenções desajustadas a uma boa pratica ambiental e até agrícola.  

Esta questão é muito sensível e devia ser devidamente acompanhada tecnicamente, 
porque a limpeza, de forma desadequada, das linhas de água pode constituir uma má 
prática e assim contribuir para acelerar significativamente os processos de erosão.  

Este conjunto de temáticas referenciadas colocam uma questão central que é: “ter as 
pessoas certas nos locais corretos”, para além de continuar a promover a formação e 
apoio técnico aos agricultores. 

1.2.2 Gestão da água e respetivos impactos 

Nesta reunião de trabalho mantida com a EDIA foram abordados conteúdos 
relacionados com dois domínios fundamentais: importância dos recursos hídricos e os 
grandes desafios na gestão dos recursos hídricos. 

 

 Jorge Vazquez 
 Luisa Pinto 
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 Ana Ilhéu 
 

a) Importância dos recursos hídricos 

A reunião começa com uma breve apresentação do EFMA e foram caracterizadas, no 
essencial, as diversas etapas de implementação, tendo-se centrado na informação 
veiculada essencialmente sobre a implementação do regadio. Com a ressalva de que a 
caracterização das diversas fases não seria aprofundada, houve, no entanto, uma 
breve alusão às principais etapas de intervenção que marcaram a atuação institucional 
e técnica da EDIA.  

Assim, foi referido que no início e face à grande expectativa de desenvolvimento 
associado ao desenvolvimento do EFMA, a primeira fase foi marcada 
fundamentalmente pela preocupação de incrementar um investimento nos sistemas 
produtivos, tendo sido um período de certa tensão e expectativa, que se reportou aos 
anos de 2008 e 2011 e que foi ultrapassado posteriormente devido a uma adesão 
massiva de empreendedores que se concretizou através da implantação rápida de 
projetos agrícolas de regadio.  

Seguiu-se depois uma outra fase, marcada pela instabilidade, justamente devido ao 
rápido crescimento dos projetos. Naturalmente que estas fases se inserem na função 
de agenciamento inerente ao estatuto da EDIA, para além de gestora da obra e de uma 
infraestrutura ímpar no nosso território e no país. Na fase em que se encontra o 
empreendimento é importante atender às questões de sustentabilidade e modelar a 
intervenção avaliando o investimento e o seu desenvolvimento, tendo em atenção o 
respetivo ordenamento físico e funcional do território, por forma a minimizar impactos 
resultantes das realizações concretizadas em momentos difíceis, suscetíveis de causar 
algum distúrbio, ao nível das opções seguidas e a seguir em termos de investimento.  

Neste âmbito, é que se coloca a situação dos precários, reconhecendo-se que houve 
um nível de condescendência que era ajustado às preocupações de garantir a 
ocupação do regadio e apresentação de resultados concretos, que viessem a reforçar 
os níveis de implementação do empreendimento de forma a responder às expectativas 
subjacentes ao compromisso de implementação do regadio.  

Isto significa que se reconhece alguns desordenamentos ao nível do investimento, 
constituindo um risco mínimo face à possibilidade de não se dispor de um nível de 
execução como o que atualmente se regista, sendo isso sim um fator comprometedor, 
independentemente de se admitir que nem tudo, obviamente, correu como seria 
desejável.  
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Assim, devido a este reconhecimento o sr. ministro da agricultura do governo cessante 
incumbiu a EDIA de fazer um estudo sobre as culturas instaladas e os seus impactos, 
em termos sociais e biofísicos, estudo esse que está em curso, na fase final de 
apresentação. Para além desta função de agenciamento, ou seja, de dinamização e 
mediação de processos associados ao desenvolvimento do EFMA e da intensificação da 
agricultura que lhe está subjacente, a EDIA desenvolve projetos específicos. uns 
orientados para a sensibilização e outros para a experimentação em domínios 
específicos.  

Ao nível da sensibilização é importante referir temas abordados no âmbito das boas 
práticas agrícolas e ambientais, incluindo a questão dos resíduos produzidos e a 
necessidade do seu tratamento, articulando os respetivos conteúdos com as 
perspetivas atuais ligadas aos conceitos de economia circular.  

Há ainda a destacar a linha de sensibilização desenvolvida pela empresa em relação ao 
aproveitamento racional de recursos com vista à sustentabilidade biofísica, à 
preservação da biodiversidade e à importância de defesa do património cultural, como 
forma de valorizar os recursos e mobilizá-los enquanto fatores de desenvolvimento 
social e económico, nomeadamente através do turismo e dos serviços e produção de 
bens de natureza ambiental.  

No âmbito da experimentação, entre outros projetos, é importante referir o projeto de 
Unidades de Recirculação de subprodutos de Alqueva - URSA, aprovado pelo Fundo 
Ambiental Português, no seu programa “Apoiar a Transição para uma Economia 
Circular”, tendo sido desenvolvido pela EDIA em parceria com o ISQ e visa a criação de 
um conjunto de unidades de recolha, tratamento e transformação de subprodutos 
agrícolas em corretivo orgânico para aplicação no solo. 

 

b) Os grandes desafios na gestão dos recursos hídricos 

 

Para além destas intervenções, há ainda a considerar o acompanhamento dos 
impactos ambientais com incidência na avaliação da qualidade das águas retidas, com 
particular atenção ao acompanhamento dos processos de eutrofização, cuja 
necessidade de controlo é considerada permanente sobretudo devido à necessidade 
da preservação do bom estado da água, destacando-se as áreas onde tem lugar o 
aproveitamento lúdico de massas de água.   



   
    

 
 

30 
 

RELATÓRIO 

Parte D – Relatório - Apoio à Elaboração: Anexos e Elementos Descritivos 
 

Há uma preocupação também em relação à estrutura ecológica do empreendimento, 
principalmente ao nível da manutenção de corredores ecológicos, e criação de novos, 
por forma a assegurar uma rede de conexão de suporte à biodiversidade a nível 
regional.  Em curso está a definição de uma nova delimitação do perímetro de rega 
resultante da sua extensão, procurando-se adequar as culturas aos respetivos solos. 
Há algumas áreas que se pretende reforçar, principalmente na área de investigação, 
destacando-se, por exemplo, a avaliação e a importância do recurso à rega para 
manter o montado, naturalmente em regime de stress hídrico. O acompanhamento do 
estado da qualidade das águas superficiais e subterrâneas constitui outro âmbito de 
trabalho da empresa. 

2. Respostas enviadas pelas entidades aos ofícios endereçados pela Assembleia 
Municipal 

Apresentação sucinta da questão: Foram endereçadas perguntas às entidades a partir 
da apresentação de um pequeno texto de enquadramento referenciado a cada 
pergunta. Com o objetivo de facilitar a leitura das respetivas perguntas omitiram-se 
alguns elementos do texto de enquadramento.  

No entanto, não foi seguido o mesmo critério de simplificação em relação às respostas 
porque é importante apreender a totalidade do conteúdo das mesmas para não haver 
qualquer deturpação de sentido. Refere-se ainda que os ofícios endereçados às 
entidades com os conteúdos totais encontram-se disponíveis no ponto seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Ofícios enviados 
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Entidades 
 
APA 
 Adobe Acrobat 

Document  
 
ARS Alentejo 
 Adobe Acrobat 

Document  
 
DGADR 
 Adobe Acrobat 

Document  
 
DGAV 
 Adobe Acrobat 

Document  
 
DRAP Alentejo 
 Adobe Acrobat 

Document  
 
EDIA 
 Adobe Acrobat 

Document  

2.2 Respostas recebidas 

 
Ofícios recebidos das entidades 

 
APA 

Adobe Acrobat 
Document  

 
DRAP Alentejo 

Adobe Acrobat 
Document  

 
EDIA 

Adobe Acrobat 
Document

Relatorio 
Monitorizacao EDIA  

2.3 Resumo das respostas das entidades 
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Apresentação sucinta da questão Resposta
1 – [...] com a intensificação cultural tendem a ocorrer intervenções no território que se traduzem [...] em 
acréscimos no uso dos produtos químicos e na frequência da sua aplicação anual [...] os efeitos induzidos 
sobre a biodiversidade, o solo e o ciclo da água são naturalmente distintos do que eram no passado recente. 
Os serviços integrados na vossa instituição ligados ao ambiente e à preservação de recursos podem confirmar 
estas alterações; em caso afirmativo, que impactes podem vir a ocorrer nos próximos anos, particularmente 
sobre os solos, os aquíferos e linhas de água e a biodiversidade, na área de intervenção do EFMA?

A substituição de culturas de sequeiro tradicionais no Alentejo por culturas de regadio, quando associadas a praticas agrícolas 
que não sejam adequadas, conduz a um impacto nos recursos hídricos, não só em termos de qualidade, devido à utilização de 
fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos, mas também em termos de quantidade, uma vez que os eventos pluviosos têm 
diminuído e as necessidades de água para as culturas de regadio aumentam.

2 – Perante este cenário de mudança, a vossa instituição já equacionou, se for entendido como necessário, o 
reforço dos meios e sistemas de acompanhamento e monitorização de impactes a implementar na área de 
abrangência do território em causa? Em caso afirmativo, sobre que território recai, ou deveria recair, a 
monitorização e que descritores e âmbitos concretos são objeto de controlo? Na eventualidade de já existir 
resultados, como podem ser acedidos pelo público, em geral, e as entidades, em particular?

No âmbito da qualidade da água, refere-se que, o controlo de nutrientes, designadamente, o nitrato e o fósforo integram o 
programa de monitorização das águas superficiais e subterrâneas já há muitos anos, sendo bons indicadores do impacto da 
fertilização das culturas nos recurses hídricos.

3 – A evolução do estado geral do ambiente foi alvo de diversas questões, [...] Neste sentido, afigura-se 
relevante ter informações sobre a existência, ou não, de um sistema de acompanhamento regular e 
sistemático, com a indicação da periodicidade e dos níveis de cobertura dos pontos de recolha de dados que 
existem na zona do regadio de Alqueva, localizados no concelho. Os serviços ligados às temáticas do 
ambiente, biodiversidade e preservação de recursos desenvolvem esse trabalho técnico, individualmente 
ou em parceria com outras instituições? Se forem conhecidos resultados, em traços muito sucintos, qual o 
estado dos solos, das águas superficiais e subterrâneas e dos principais ecossistemas? Que indicadores são 
utilizados na monitorização face a eventuais ameaças que recaem sobre o território?

A utilização excessiva de fertilizantes na zona da massa de água Gabros de Beja conduziu a sua designação como zona vulnerável 
aos nitratos de origem agrícola (Portaria n. 1100/2004 de 3 de setembro) no âmbito do Decreto-Lei n° 235/97 de 3 de setembro 
que transpõe para o direito nacional a Diretiva Nitratos, sendo objeto de um conjunto de medidas que se encontram definidas 
no Programa de Ação, cuja última publicação respeita a Portaria nº 259/2012 de 28 de agosto.  De referir que o controlo e 
fiscalização das medidas preconizadas no Programa de Ação são da competência da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Alentejo (DRAP Alentejo).  A APA compete dar continuidade ao programa de monitorização da qualidade da água para 
verificação da eficácia dos programas de medidas.

4 – A fiscalização sobre a aplicação de fitofármacos e de fertilizantes na agricultura intensiva foi outro tema 
[...] Assim, é importante saber se está assegurado algum sistema de fiscalização que avalie o impacte sobre o 
ambiente, de modo individual ou articuladamente com outras entidades, em que moldes é feito e respetiva 
periodicidade e abrangência e que resultados significativos podem ser fornecidos?

No respeitante aos produtos fitofarmacêuticos, a APA ao longo dos anos têm integrado nas redes de monitorização de qualidade 
da água superficial e subterrânea a determinação de pesticidas, dado que são indicadores do nível de contaminação das águas 
por estas substâncias.

5 – Na linha deste conjunto de questões, reveste-se de relevância institucional dispor de meios de 
enquadramento [...]. Os referenciais de ordenamento e de planeamento territorial, como por exemplo o 
PDM de Beja, é um desses instrumentos úteis na gestão dos processos de mudança? O PDM de Beja é 
suficiente e constitui um enquadramento que está a ser seguido? Em caso de lacunas evidentes, que 
medidas poderiam ser adotadas? Em relação a outros instrumentos regulamentares de ordem setorial, são 
suficientes ou há a necessidade de os reforçar?

Não foi feita esta abordagem.

APA
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Apresentação sucinta da questão Resposta
6 – A existência de condicionantes ao nível da intensificação da agricultura em solos com menos apetência 
produtiva e maior sensibilidade ambiental constituiu uma das questões mais abordadas pelos participantes 
nas sessões. Há um enquadramento normativo no Regulamento do PDM de Beja que foi, por diversas vezes, 
referido por estar relacionado com a interdição da intensificação nos espaços agrossilvopastoril e florestal de 
proteção. A questão central reporta-se ao facto de uma parte significativa dos valores ambientais estarem 
localizados nesses espaços e, assim, apurar se é uma medida/norma ajustada à realidade e se a 
implementação está a ser suficientemente acompanhada pelos respetivos serviços? Relacionado com este 
âmbito, coloca-se ainda a questão do licenciamento (ou sua ausência) das novas culturas, sobre o qual 
pendem diversas lacunas. Neste sentido, como é percecionada esta questão pelos Serviços ligados ao 
ambiente? Que medidas se consideram necessárias implementar neste domínio de intervenção 
institucional? 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 Questões em parte abordadas. 

7 - Outros conteúdos equacionados pela entendidade que não foram objeto de questões colocadas 
previamente

Conclusão Os resultados das redes de monitorização de qualidade da água superficial e da água subterrânea encontram-se disponíveis ao 
publico através do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) https://snirh.apambiente.pt/

APA

Os resultados analíticos da rede de monitorização   as águas subterrâneas para o período 2014-2017, revelam a presença dos 
seguintes dez pesticidas nos gabros de Beja com concentrações superiores ao limite de identificação do método analítico: 
Atrazina, Desetilatrazina, Simazina, Desetilsimazina, Terbutilazina, Desetilterbutilazina, Dimetoato, Diurao, Ometoato. Acresce-
se ainda que as concentrações na agua dos seguintes pesticidas - Atrazina, Desetilatrazina, Desetilsimazina, Dimetoato, 
Desetilterbutilazina, Diurao - são superiores as normas de qualidade ambiental constantes da Diretiva 2006/118/CE do 12 de 
dezembro de 2006 (transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n° 208/2008 de 28 de outubro), relativa a proteção das 
aguas subterrâneas contra a poluição e a deterioração. Os resultados analíticos da rede de monitorização da qualidade da água 
superficial para o período 2014-2019 (este último ano ainda incompleta) revelam a presença dos seguintes 11 pesticidas com 
concentrações superiores ao limite de identificação do método analítico: a)    Substâncias Prioritárias (Diretiva 2008/105/CE de 16 
de dezembro, transposta pelo Decreto-Lei n° Decreto-Lei n.0 103/2010 de 24 de setembro na sua redação atual conferido pelo 
Decreto-Lei n.83/2011 de 20 de junho): Clofenvinfos, Diurao; b)     Poluentes especificos (Segundo o Plano de Gestão de Região 
Hidrográfica do Guadiana de 2º geração): Linurao (apresenta concentrações superiores a Norma de qualidade), 
Terbutilazina,Bentazona, Desetilterbutilazina. c)    Outros produtos fitofarmacêuticos: AMPA (produtos de degradação do 
glifosato), Imidaclopride, MCPA, s-Metolacloro. Estes resultados das redes de monitorização de qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas vão integrar a classificação do estado das massas de águas do Plano de Gestão de Região Hidrográfica do 
Guadiana de 3º geração. As massas de água que tiverem um estado inferior a "Born", serão objeto de programa de medidas para 
reverter a situação. No caso de ser o sector Agrícola o responsável por este estado, as medidas incidem neste sector e serão da 
responsabilidade dos organismos do Ministério da Agricultura. Importa ainda referir que, Diretiva 2009/128/CE de 21 de outubro 
de 2009, estabelece um Quadro de ação a nível comunitário para uma utilização sustentável dos pesticidas, cuja aplicação e da 
responsabilidade da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária.
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Apresentação sucinta da questão Resposta
1 – A produção integrada foi, por diversas vezes, referida pelos agricultores como o sistema agrícola de 
produção dominante na área do regadio, particularmente ao nível do olival. A DGADR pode confirmar esta 
informação; em caso afirmativo, que percentagem da área regada está abrangida por este sistema e como é 
feita a fiscalização ou o acompanhamento dos protocolos subsequentes.

Não foi feita esta abordagem.

2 – A evolução do estado das águas subterrâneas foi uma questão enunciada por diversas intervenções como 
importante conhecer. Neste sentido, afigura-se relevante ter informações sobre a existência, ou não, de um 
sistema de acompanhamento regular e sistemático, com a indicação da periodicidade e dos níveis de 
cobertura dos pontos de recolha de dados que existem na zona do regadio de Alqueva, localizados no 
concelho. A DGADR tem serviços que desenvolvem esse trabalho técnico? Em traços muito sucintos, o estado 
do aquífero dos gabros e de outras reservas subterrâneas tem melhorado ou piorado? Que indicadores são 
utilizados na monitorização?

Não foi feita esta abordagem.

3 – A fiscalização à utilização de fitofármacos e de fertilizantes na agricultura intensiva foi outro tema que 
mereceu a atenção dos participantes nas diversas sessões de auscultação. Assim, é importante saber se está 
assegurado um sistema de fiscalização por parte dos serviços da DGADR, de modo individual ou 
articuladamente com outras entidades, em que moldes é feito e respetiva periodicidade e abrangência e 
que resultados significativos podem ser fornecidos.

Não foi feita esta abordagem.

4 – O impacte sobre os solos resultante da intensificação da agricultura foi outro domínio sujeito a 
questionamento. Para uma informação fidedigna, é importante saber se a avaliação de acompanhamento é 
desenvolvida, com vista ao conhecimento da realidade referente à erosão hídrica dos solos e à contaminação 
a que estão sujeitos e, se possível, que resultados ou conclusões já foram obtidos.

Afirma que é conhecido científicos e tecnicamente que a erosão hídrica ou eólica dos solos resulta de práticas culturais utilizadas 
para mobilizar (perturbar) os solos e que a relação existente entre a designação de sistema intensivo e extensivo, muitas vezes, 
não esta diretamente relacionada com a perturbação do solo. Os solos da região Sul de Portugal apresentam, em geral, um teor 
de matéria orgânica baixo (0,8% a 1,3%), devido às condições de clima seco e às perturbações do solo realizadas durante a 
segunda metade do século XX, que favoreceram o arejamento das camadas mobilizadas e, em consequência, a mineralização da 
matéria orgânica . Além disso, causaram perdas de solo por erosão, sobretudo hídrica, da camada superficial nas zonas 
caracterizadas por maior declive e com menor espessura dos solos, como são os exemplos existentes nos concelhos de 
Almodôvar, Castro Verde, Mértola e em algumas zonas do concelho de Ourique.  Alguns sistemas designados de intensivos com 
culturas permanentes plurianuais, como é o exemplo de sistemas com culturas frutícolas, apenas ocorre uma perturbação 
intensa do solo durante a instalação, por isso, se existir enrelvamento na entre linha das culturas haverá tendência a media 
prazo da subida do tear de matéria orgânica, melhoria da estrutura e diminuição de perdas, devido a uma  maior cobertura da 
camada superficial  do solo. Relembra-se que o aumento da matéria orgânica e a melhoria da estrutura do solo vereicam-se ao 
fim de alguns anos e não à evidencia no curto prazo (um a três anos).

5 – Na linha deste conjunto de questões, reveste-se de relevância institucional dispor de informações sobre 
a existência de algum sistema de monitorização assegurado pela DGADR, ou no âmbito do qual os seus 
serviços participem, com vista à aplicação prática do princípio da precaução relativo a possíveis efeitos sobre 
a saúde pública, particularmente em relação à avaliação de impactes de proximidade ao nível de locais 
residenciais, com destaque para os centros urbanos do espaço rural.

Não foi feita esta abordagem.

Conclusão Conclui-se assim que a partir dos resultados científicos e técnicos existentes, a perda de solo e o decréscimo da matéria 
orgânica, em geral, não depende da designação de sistema intensivo ou extensivo, mas da perturbação do solo realizada no 
sistema em cada ano, quer com mobilizações superficiais, que podem ter maior impacto se fragmentam mais o solo, quer com 
mobilizações profundas, em que o impacto esta diretamente relacionado com o grau de destruição da estrutura do solo.

DGADR
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Apresentação sucinta da questão Resposta
1 – [...] com a intensificação cultural tendem a ocorrer intervenções no território que se traduzem em maior 
pressão biofísica[...]. As alterações ocorridas são de tal forma significativas que a própria paisagem tem vindo 
a mudar, em consequência os efeitos induzidos sobre a qualidade do ar, a biodiversidade, o solo e o ciclo da 
água são naturalmente distintos do que eram no passado recente. Os serviços integrados na vossa instituição 
ligados ao ambiente e à preservação de recursos podem confirmar estas alterações; em caso afirmativo, que 
impactes podem vir a ocorrer nos próximos anos, particularmente sobre a saúde dos residentes do Concelho 
(com especial incidência em relação aos que habitam nas proximidades dos locais de produção), os solos, os 
aquíferos e linhas de água e a biodiversidade, na área de intervenção do EFMA?

Algumas das afetações mais gravosas para os diversos descritores ambientais resultam do não cumprimento destes valores. No 
que concerne a saúde dos residentes do Concelho, importa referir que a EDIA não tem  conhecimento sobre a existência de 
estudos epidemiológicos que atestem uma relação direta entre a intensificação  agrícola e a evolução da saúde publica na região, 
não podendo por este motivo tecer quaisquer comentários em concreto, uma vez que esta e uma área técnica com elevado grau 
de especializa ao - sendo certo que a utilização  ao de praticas agroambientais devidamente aferidas as situações em equação 
diminuiria sobremaneira os eventuais perigos associados ao bem estar da população. No que respeita aos restantes descritores 
ambientais que enumeram, a incerteza do impacto mantem- se dado que as metodologias adotadas nas praticas agrícolas variam 
com a evolução do conhecimento - tal coma se tem comprovado na ultima década - bem como com as diferentes culturas 
presentes. No entanto, não se anteveem impactes muito significativos, a saber: - Ao nível do solo dado que a prática de 
mobilização anual já não é utilizada na maioria das culturas aos dias de hoje, a existencial de "perda de solo arável" - que sucede 
atualmente em sequeiro - apenas se verifica no ano de instalação numa cultura de regadio; - Ao nível dos aquíferos - em termos 
quantitativos e expetável um impacto positive, pelo facto de um dos grandes objetivos da implementa ao do EFMA ter sido a 
minimização dos impactes nos recursos subterrâneos com a distribuição de agua em superfície e, diminuindo desta forma o 
consumo da extração em furos e poços; já no que se refere a qualidade dos mesmos e tendo par base a evolução  ocorrida para a 
agricultura  de precisão  ("dar" a planta apenas  o que esta necessita) não nos parece que possa m existir efeitos muito nefastos, 
uma vez que não existirão excessos significativos que se infiltrem, como ocorreu no passado, com a contamina {ao dos nitratos, 
associada, designadamente, a campanha dos cereais de sequeiro, a processos ultrapassados de rega por inunda ao e a pratica s 
agressivas de agropecuária; - Ao nível das linhas de agua, uma vez que ate a data infelizmente já se verificaram varias 
intervenções com efeitos negativo s neste habitat, a situação e neste descritor algo diferente, tendo a EDIA já em curso 
diferentes ações de minimização dos mesmos junto da comunidade regante e estando a levar a cabo um conjunto de ações de 
requalifica ao de diversas linhas de agua que se vem revel ando bem sucedidas- para alem de estarmos a desenvolver ações de 
sensibiliza ao nestas matéria s junta dos beneficia rios, não obstante, e obviamente não podemos dar certezas de no futuro não 
voltarem a suceder praticas não conformes uma vez que tal dependera de cada cidadão mas estaremos atentos e da nossa parte 
esta a ser feito o que esta ao nosso alcance e dentro de que nos e legitimado; - Ao nível da biodiversidade, sendo importante 
referir que os efeitos, a existi rem, decorrem claramente da alteração de sistema cultural de sequeiro para regadio, mas esta 
conclusão era já conhecida de todo s e de clara apreensão.

2 – Perante este cenário de mudança, a vossa instituição já equacionou, se for entendido como necessário, o 
reforço dos meios e sistemas de acompanhamento e monitorização de impactes a implementar na área de 
abrangência do território em causa? Em caso afirmativo, sobre que território recai, ou deveria recair, a 
monitorização e que descritores e âmbitos concretos são objeto de controlo? Na eventualidade de já existir 
resultados, como podem ser acedidos pelo público, em geral, e as entidades, em particular?

A EDIA, no âmbito das suas competências, tem implementado um conjunto de programas de monitorização para vários 
descritores ambientais e para a área do EFMA, cujos objetivos principais são: acompanhar e compreender a evolução de variáveis 
ambientais na área de influência do EFMA; Recolher e compilar dados de suporte a tomada de decisão, no âmbito da gestão e 
explora ao do EFMA; Avaliar a eficácia das medidas de mitigação implementadas nos vários domínios ambientais e, caso seja 
necessário, propor novas medidas. Neste contexto, a E0IA desenvolve atualmente trabalhos de monitoriza ao nas vertentes de: 
recursos hídricos superficiais; recursos hídricos subterrâneos; fauna, flora, vegetação; solos. Os resultados obtidos durante a 
implementação dos diferentes trabalhos de    monitorização são comunicados a Agência Portuguesa do Ambiente, a Comissão de 
Coordena ao e Desenvolvimento Regional do Alentejo, conforme previsto nos procedimentos de AIA. Ciente da importância de 
comunicar a outras partes interessadas os resultados da monitoriza ao a EDIA desenvolve um boletim de qualidade da agua para 
rega para comunicação dos principais parâmetros de qualidade da agua aos beneficiários do EFMA, o qual e disponibilizado no 
site da EDIA. Neste domínio foi ainda criado um relatório de monitorização ambiental anual que sistematiza a informação 
associada aos diferentes programas de monitorização e que se anexa ao presente memoranda. No referido relatório são 
identificados os objetivos de cada programa, áreas monitorizadas, parâmetros, periodicidade e principais resultados. 
Simultaneamente, sempre que  solicitado são disponibilizados os dados de monitorização existentes.  A monitorização 
ambiental é uma importante ferramenta de gestão que permite acompanhar a evolução dos diferentes descritores ambientais, 
sendo necessário ter um conjunto de informação recolhida ao longo de vários anos para compreender a evolução dos mesmos. A 
EDIA tem procurado dotar a sua estrutura organizacional de um quadro técnico na área ambiental, de forma a cumprir com a sua 
missão e competências inerentes.

EDIA
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Apresentação sucinta da questão Resposta
3 – A evolução do estado geral do território, [...], foi alvo de diversas questões, enunciadas por distintas 
intervenções como importante conhecer. Neste sentido, afigura-se relevante ter informações sobre a 
existência, ou não, de um sistema de acompanhamento regular e sistemático, com a indicação da 
periodicidade e dos níveis de cobertura dos pontos de recolha de dados que existem na zona do regadio de 
Alqueva, localizados no concelho. Os serviços ligados às temáticas referenciadas desenvolvem um trabalho 
técnico sistemático e regular, para além de levantamentos por amostragem, baseado numa rede de locais 
criteriosamente definida, individualmente ou em parceria com outras instituições? Em caso afirmativo, qual 
a densidade e profundidade desse trabalho? Se forem conhecidos resultados, em traços muito sucintos, qual 
o estado dos solos, das águas superficiais e subterrâneas e dos principais ecossistemas? Que indicadores são 
utilizados na monitorização face a eventuais ameaças que recaem sobre o território?

A EDIA, conforme referido no ponto anterior, tem implementado um sistema de monitorização ao longo dos anos, de acordo 
com a sua missão e competências. Os programas de monitorização em curso foram definidos atendendo aos requisitos legais, 
aos procedimentos de avalia ao de impacte ambiental, hem como aos fins múltiplos associados ao Empreendimento. Os 
trabalhos de monitorização são realizados com urna periodicidade que pode variar em função do descritor ambiental que é alvo 
de monitorização. Os parâmetros analisados são as constantes quer da legislação ambiental em vigor, quer dos procedimentos 
de avaliação de impacte ambiental, os quais foram considerados adequados para avaliar os potenciais impactes ambientais. A 
EDIA procurou fazer urna uniformização dos programas de monitorização para toda a área do Empreendimento de forma a que 
estes permitissem uma análise global do território. No caso concreto do concelho de Beja são monitorizados os recursos hídricos 
superficiais (albufeiras e linhas de água), os recurses hídricos subterrâneos, os solos, a avifauna estreparias linária ricardoi, de 
acordo com o mapa em anexo. No relatório "Monitoriza ao Ambiental 2018" que se envia em anexo e apresentada informa ao 
mais detalhada sobre cada um dos programas em curso e os principais resultados obtidos em 2018. A informação mais 
especializada referente a alguns aspetos esta devidamente sistematizada e tratado, sendo que pode ser consultada sempre que 
solicitado.

4 – A fiscalização referente aos meios mecânicos utilizados, às práticas de mobilização do solo e de instalação 
das culturas, e à aplicação de fitofármacos e de fertilizantes na agricultura intensiva constituíram temas 
concretos que mereceram a atenção dos participantes nas diversas sessões de auscultação. Assim, é 
importante saber se está assegurado algum sistema de fiscalização que avalie o impacte sobre a saúde 
pública, a preservação dos recursos e o ambiente, de modo individual ou articuladamente com outras 
entidades, nomeadamente em que moldes é feito e respetiva periodicidade e abrangência e que resultados 
significativos podem ser fornecidos?

A EDIA desenvolveu há já alguns anos um conjunto de procedimentos de fiscalização/acompanhamento das áreas beneficiadas, 
e para o qual contou com a colabora ao de todas as entidades que fazem parte das Comissões de Avaliação dos Estudos de 
Impacte Ambiental realizados no âmbito do EFMA. Estes procedimentos integram a verifica ao a parcela, par parte da EOIA, do 
cumprimento de todas as medidas de minimização listadas nas diversas DIA por parte dos beneficiários. Até a presente data 
foram realizados 364 inquéritos, sendo este um trabalho de continuidade e acompanhamento ao Longo da fase de exploração do 
Empreendimento. Neste domínio exemplifica-se o referido trabalho com a identificação das parcelas em modo de Produção 
Integrada- dado que a este modo de produção esta formalmente associado a um conjunto de boas praticas devidamente 
sinalizadas cujo cumprimento no essencial previne/elimina boa parte das afetações explicitadas no Vosso documento. Os casos 
em que se verifique que estas medidas não estejam corretamente implementadas são remetidos, pela EDIA, a Autoridade 
Nacional de Regadio, tal como esta definido e regulamentado. As diferentes entidades com competências na gestão e 
ordenamento do territ6rio e dos recurses naturais têm igualmente atribuídas funções de fiscalização, as quais são definidas em 
função das suas competências.

5 – Na linha deste conjunto de questões, reveste-se de relevância institucional dispor de meios de 
enquadramento a que se possa reportar a monitorização ou a fiscalização, [...]. Entre os referenciais de 
ordenamento e de planeamento territorial, por exemplo o PDM de Beja constitui, ou não, um desses 
instrumentos úteis na gestão dos processos de mudança? O PDM de Beja é suficiente e constitui um 
enquadramento que está a ser seguido? Em caso de lacunas evidentes, que medidas poderiam ser adotadas? 
Em relação a outros instrumentos regulamentares de ordem setorial, são suficientes ou há a necessidade de 
os reforçar?

À EDIA encontra- se concedido o direito de utilização da água superficial para rega e abasteci mento urbano e industrial e para a 
produção de energia elétrica, na sua área de influência - pelo que s6 dentro deste enquadramento poderá atuar diretamente. 
Tem a EDIA ainda algumas obrigações que lhe são impostas pelas diversas DIA dos diversos perímetros e infraestruturas que foi 
construindo, mas estas são especificas e aferidas a cada local e diferentes entre si. Assim, embora tenhamos todo o interesse em 
tomar conhecimento da observa ao e das e constatações inerentes a situação in situ para melhor conhecer a realidade local e 
atuarmos adequadamente, só em situações limitadas somos a entidade que pode intervir diretamente. o PDM de Beja e um 
instrumento da maior importância para a gestão da utiliza ao do território concelhio e para disciplinar a sua mudança, mas ele 
próprio tem de ser prospetivo e dinâmico, pois a realidade de um território que se encontra a evoluir tao rapidamente 
dificilmente se enquadra com regras que não tenham isso em consideração. Há a necessidade de uma revisão do planeamento 
regional para o setor agrícola, pois a forte evolução verificada assim o recomenda. Há a necessidade de fortalecer os organismos 
de licenciamento e acompanhamento da atividade agrícola. Neste contexto, e de referir que a EDIA se encontra atualmente a 
desenvolver um modelo de cooperação com a Camara Municipal de Beja partilhando com esta conhecimentos e capacidades que 
ajudam a gerir melhor a territ6rio. Este modelo de coopera ao permite a atualiza ao da informa ao geo espacial para os planos de 
Gestão Territorial que inclui a homologação da Cartografia junto da Direção Geral do Território .
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Apresentação sucinta da questão Resposta
6 – [...]. Há um enquadramento normativo no Regulamento do PDM de Beja que foi, por diversas vezes, 
mencionado por estar relacionado com a interdição da intensificação da agricultura nas faixas de proteção 
sanitária e paisagística e nos espaços agrossilvopastoril e florestal de proteção. A questão central reporta-se 
ao facto de precaver situações suscetíveis de prejudicar a saúde pública e de proteger os solos mais 
vulneráveis e os valores ambientais que normalmente se localizam nos espaços abrangidos por essas figuras 
de ordenamento. Deste modo, impõe-se apurar se estas medidas/normas estão ajustadas à realidade e se a 
implementação está a ser suficientemente acompanhada pelos respetivos serviços? Relacionado com este 
âmbito, coloca-se ainda a questão do licenciamento (ou sua ausência) das novas culturas, sobre o qual 
pendem diversas lacunas. Neste sentido, como é percecionada esta questão pelos Serviços da EDIA? Que 
medidas se consideram necessárias implementar neste domínio de intervenção institucional?

No que respeita as faixas de proteção junta das povoações e habitações estas devem existir e devem ser estabelecidas pelas 
entidades responsáveis pelo licenciamento e que estas devem fazer cumprir. Estas faixas devem assegurar não só a proteção de 
áreas confinantes, mas também a descontinuidade da uniformidade cultural e induzir as acessibilidades óbvias. Devem 
igualmente induzir a criação de corredores ecológicos e a requalifica ao/ aumento das áreas ocupadas com floresta 
mediterrânica, com evidentes valências lúdicas - designadamente de percursos pedonais. Durante a fase de projeto das 
infraestruturas do EFMA estes pressupostos foram devidamente equacionados e ponderados. Existem, aliás, algumas áreas 
marginais aos diversos perímetros de rega do EFMA com forte aptidão florestal e fraca aptidão agrícola que podem ser utilizados 
na produção de espécies florestais regadas, parecer corroborado par diversos especialistas. Esta utiliza ao sempre se identificou 
coma residual face as grandes áreas beneficiadas coma regadio e seria concretizada no estreito cumprimento de todas as 
questões edáfico-ambientais. Neste contexto admite-se que faixas com larguras moderadas e definidas de modo criterioso 
possam ir ao encontro destas preocupações, prevenindo a criação de grandes áreas de separação, que por inerência de encargos 
de manutenção, poderão ser votadas ao abandono e indutoras de problemas ambientais -, como os-relativos a deposito ilegal de 
resíduos. Nas áreas agrícolas, fora do perímetro de Alqueva, certamente que devem ser tidas em considera ao as condicionantes 
lo cais, nomeadamente os solos a afetar e a sensibilidade ambiental do local.

7 – Uma das questões igualmente referida prende-se com o alargamento do perímetro de rega e as 
consequências ao nível dos equilíbrios de ordenamento que, em alguns casos, foram postos em causa, 
devido ao acesso à água do EFMA por parte de explorações que estão fora do perímetro de rega. Esta 
realidade pode ser comprovada, porque foram referidas, pelo menos, duas situações concretas, mas foi 
alegado que haveria mais, inclusivamente em relação a situações formalizadas através da figura dos 
“precários”. Face a esta problemática, colocam-se as seguintes questões: A situação de ocupação de espaço 
agro silvo pastoril não inserida no perímetro atual de rega, mas que foi beneficiada com o estatuto de 
precário, sem avaliação prévia de natureza ambiental, não presumirá “beneficiar o infrator” se for alargado o 
perímetro de rega, como se prevê face à expetativa gerada? Estas situações não estão a condicionar 
tecnicamente a delimitação do perímetro em curso, tendo em conta a fundamentação técnica que presidiu à 
identificação dos limites da primeira fase do regadio?

A existência de áreas anexas aos perímetros de rega de iniciativa publica que utilizando as infraestruturas destes para regar e 
uma situação prevista na legislação em vigor e pratica antiga e generalizada em Portugal e que terem sido historicamente 
decisiva na indução sustentada da transformação das áreas de sequeiro em regadio - e em Alqueva também foi o caso. 0 
fornecimento de água a título precário, como decorre da lei, tem de ser solicitado e decidido anualmente face as 
disponibilidades das hídricas então existentes e não e um beneficio igual ao das áreas beneficiadas pelo Aproveita mento. A 
área de precários no EFMA (cerca de 20 000 ha) embora significativa, representa 180/o da área equipada. 0 que ocorre, por vezes, 
e que explorações que tem uma parte da sua área no perímetro, regam bem mais que a área anteriormente prevista através do 
benefício de áreas contiguas fora do perímetro. Estamos a fazer o levantamento exaustivo destas últimas áreas e a estudar a 
forma de regrar o problema, salvaguardando aspetos de afetação ambiental e de uso eficiente e equitativo do recurso. Por outro 
lado, os estudos de avalia ao de impacte ambiental são realizados durante a fase de conceção das infraestruturas e, portanto, 
nem sempre se encontram totalmente coincidentes com a área real de transformação do sequeiro em regadio. A EDIA tem por 
missão o desenvolvimento sustentável da região. Neste contexto, perante todas as situações irregulares ou não conformes, a 
EDIA tudo fara ao seu nível de competências para que as mesmas sejam corrigidas de modo expedito e proativo. I: neste esprito 
o e compromisso que estão a ser desenvolvidos os novos projetos de alargamento do EFMA, visando maior solidariedade 
nacional e equidade no acesso a água. Num processo de mudança como o induzido pelo EFMA, haverá sempre algumas menos 
valias e afetações e atoes e praticas menos adequadas- alias, inerentes a pr6pria natureza humana- que necessariamente urge 
corrigir, aprendendo com as lições da experiencia vivida, mas que não nos devem desviar do valor maior que e o de contribuir 
para um Alentejo melhor- desafio onde todos  os atores lo cais e regionais deverão estar envolvidos.
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Apresentação sucinta da questão Resposta
8 – A acessibilidade ao espaço rural e a manutenção das vias públicas e caminhos vicinais, inclusivamente os 
que foram criados ou qualificados pela EDIA, com o acréscimo das cargas a que estão sujeitos resultantes do 
aumento dos produtos a fornecer e a escoar das explorações agrícolas, constituiu uma questão abordada, por 
representar um investimento grande no futuro ao nível da conservação. Esta temática foi equacionada pela 
EDIA, ao nível de estudos de planeamento? Que soluções poderão ser implementadas? Qual o papel das 
autarquias, as relações a estabelecer com a EDIA e, eventualmente, com os proprietários?

A implementa ao das infraestruturas asso ciadas aos perímetros hidroagrícolas pressupõe a elaboração de um projeto hidráulico, 
de um projeto de rede de drenagem, bem como de um projeto para a rede viária, os quais são aprovados pela Autoridade 
Nacional do Regadio - DGADR. No caso da rede viária esta e definida com base num conjunto de especificidades claramente 
definidas para os fins a que se destinamos caminhos em analise. A temática dos caminhos rurais foi equacionada pela EDIA, 
sendo que numa primeira fase houve a preocupa ao de uma intervenção mais intensa na rede viária, mas posteriormente, tendo-
se verificado que os proprietários locais preferiam utilizar os seus caminhos       tradicionais, a intervenção tem sido muito mais 
contida. Nos modelos de gestão elaborados, tem- se em consideração o que e pratica nos restantes locais onde foram 
construídos perímetros de rega de iniciativa publica, e considerou- se, em geral, que nos: Caminhos em que a principal utilização 
corresponda a servi os de opera ao e manutenção da EOIA, esta terá de se encarregar da sua manutenção. Caminhos já existentes 
ou que tenham uma utilização mais alargada são tradicionalmente mantidos pelos proprietários ou pelas autarquias. Face ao 
acima exposto a EDIA procurou responder as diferentes temáticas em equação no âmbito da sua missão e competências. Neste 
domínio importa referir que a EDIA procura contribuir para o desenvolvimento da área de influência do EFMA, nos diferentes 
setores e para esse efeito tem implementado um conjunto   de   ações   em colaboração   com os agricultores   com vista a 
compensa ao/mitiga ao de potenciais impactes da atividade Agrícola. Simultaneamente, tem realizado um trabalho sistemático 
de sensibilização e informação aos agricultores sobre as boas praticas agro- -ambientais. A EDIA tem investido, igualmente, na 
implementa ao de projetos que contribuam para a sustentabilidade e do Empreendimento a medio e longo prazo. Destacam- se 
os projetos URSA e Placarvoes que visam contribuir para responder aos desafios colocados pela transforma, ao agrícola em curso. 
O projeto URSA - Unidades de Recirculação de Subprodutos de Alqueva - visa contribuir para o incremento de teor de matéria 
orgânica do solo, através da incorpora ao de composto resultante dos subprodutos agrícolas. Este projeto assenta na implementa 
ao de um conjunto de unidades, pr6ximas dos locais de produção dos subprodutos agrícolas, transforma ao dos mesmos em 
composto e incorporação no solo, permitindo a reabilita ao do mesmo e o fortalecimento das suas funções ambientais e 
agrícolas. O projeto Pla (arvoes - de Plásticos a Carvões Ativados - visa a valoriza ao dos resíduos plásticos, nomeadamente de 
origem Agrícola, cuja reciclagem ou reutiliza ao esta impossibilitada, através da produção de carvão ativados. Posteriormente e 
estes carvões poderão ser utilizados no tratamento de efluentes agroindustriais, em unidade de pequena e media dimensão, 
num a escala de base local e regional. 0 desenvolvimento e implementação de projetos desta natureza tem um efeito 
catalisador na região, explicitando que e possível demonstrar a compatibilização da atividade agrícola com as boas praticas 
ambientais. 

Conclusão Há a necessidade de uma revisão do planeamento regional para o setor agrícola, pois a forte evolução verificada assim o 
recomenda. Há a necessidade de fortalecer os organismos de licenciamento e acompanhamento da atividade agrícola.
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3. Documentos entregues pelos participantes das sessões 

Adobe Acrobat 
Document  

 

 

4. Assembleia da República – Apontamento sobre as iniciativas legislativas 
referentes à problemática da intensificação de sistemas agrícolas 

4.1 Grupo Parlamentar do BE 

Projeto De Lei N.º 105/XIV/1.ª: Regulamenta a instalação de olival e amendoal em 
regime intensivo e superintensivo. 

Projeto de LEI N.º 1210/XIII/4.ª: Condiciona a instalação de olival e amendoal intensivo 
e superintensivo. 

Projeto de Resolução Nº 79/XIV/1ª: Pelo fim do financiamento público das culturas 
agrícolas intensivas e superintensivas e aposta na transição ecológica. 

Projeto de Resolução N.º 274/XIV/1.ª: Moratória à instalação de olival e amendoal 
intensivo e superintensivo. 

Projeto de Resolução n.º 2148/xiii/4.ª: moratória à instalação de olival e amendoal 
intensivo e superintensivo. 

4.2 Grupo Parlamentar “Os Verdes” 

Projeto de Lei Nº25/XIV/1ª: Determina uma distância mínima entre o extremo de 
culturas agrícolas permanentes super intensivas e os núcleos habitacionais. 

Projeto de Resolução Nº13/XIV/1ª: Exorta o governo a que as culturas agrícolas 
permanentes super intensivas não sejam beneficiárias de apoios públicos. 
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4.3 Grupo Parlamentar do PAN 

Projecto de Lei n.º 256/XIV/1ª: Determina a necessidade de avaliação de impacto da 
prática agrícola em modo intensivo e superintensivo de espécies arbóreas. 

Projecto de Resolução n.º 194/XIV/1.ª: Recomenda ao Governo que elabore uma 
análise do impacto das culturas agrícolas intensivos e superintensivas nos recursos 
naturais, ecossistemas e saúde pública. 

Projecto de Resolução n.º 195/XIV/1.ª: Recomenda ao Governo que institua um regime 
de moratória para a instalação de novas culturas intensivas e superintensivas. 

Projeto de Resolução n.º 1559/XIII/3.ª: Recomenda ao Governo que elabore uma 
análise do impacte dos olivais intensivos nos recursos naturais, ecossistemas e saúde 
pública. 

Projeto de Resolução n.º 2164/XIII/3.ª: Recomenda ao Governo que institua um 
regime de moratória para a instalação de novas culturas de amendoal e olivais 
intensivos. 

4.4 Grupo Parlamentar do PCP 

Projeto de Lei n.º 156/XIV/1.ª: Faixas de salvaguarda e regime de Avaliação de 
Incidências Ambientais (AIncA) de explorações agrícolas em regime intensivo e 
superintensivo. 

Projeto de Resolução n.º 159/XIV/1.ª: Estudo de Avaliação sobre as extensas áreas de 
produção agrícola em regime intensivo e superintensivo. 

Projeto de Resolução n.º 1503/XIII/3.ª: Recomenda ao Governo a monitorização 
ambiental, socioeconómica e demográfica das áreas sujeitas a processos de 
intensificação da produção agrícola, nomeadamente por olival intensivo. 

Projeto de Resolução n.º 2202/XIII/4.ª: Recomenda ao Governo o desenvolvimento de 
um regime de ordenamento e gestão das áreas de produção agrícola em regime 
intensivo e superintensivo. 
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4.5 Resumo sintético e global das iniciativas legislativas 

Com base em elementos consultados no âmbito de iniciativas legislativas apresentadas 
por alguns partidos políticos em sede de AR, foi estruturado o presente apontamento 
que consta do relatório.  

Mais uma vez, não se referenciaram às forças políticas autoras dos conteúdos 
concretos abordados, porque o objetivo não é enfatizar a perspetiva de cada partido 
sobre os assuntos, mas as questões envolvidas nas iniciativas legislativas analisadas, 
ficando a nota que a temática da intensificação da agricultura há, pelo menos, três 
anos que é objeto de análise por parte de deputados da Assembleia.  

Por uma questão de coerência de apresentação, reportam-se matérias de 
enquadramento geral, associadas à caracterização da temática, de afirmação de 
princípios e de apresentação de propostas, podendo em muitas áreas de análise existir 
repetições de conteúdos apresentados em outras partes do presente relatório. 

Assim, procede-se à apresentação resumida das questões abordadas, segundo 
enumeração de pontos sem qualquer designação específica. 

1 – Na zona de influência do EFMA, registaram-se transformações significativas do 
regime de produção, a partir do crescimento das áreas de regadio e de alterações 
culturais com a implementação de zonas de produção contínuas, intensiva e 
superintensiva, de cultivares permanentes, de que são exemplo o olival, o amendoal e 
a vinha, e a concentração da propriedade com o aumento da área média das 
explorações agrícolas. 

As transformações concretizadas e em curso originam pressões sobre o solo, os 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a biodiversidade, o património cultural e 
os espaços residenciais. Pressões, com reconhecimento generalizado, resultantes de 
constatações evidentes, mas que estão longe de estarem avaliadas e de se conhecer as 
suas reais consequências a prazo, afigurando-se necessário implementar processos 
que regulamentem a instalação de projetos desta natureza, promovam a avaliação de 
impactes com a finalidade de proteger o ambiente e as populações. 

Este foi, em síntese, o conteúdo essencial comum às iniciativas legislativas de diversos 
grupos políticos com assento na AR, que serviu de fundamentação e justificação às 
formulações concretas constantes nos respetivos documentos que submeteram, 
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sustentadas por um conjunto de pressupostos que seguidamente e de forma sucinta 
se apresentam. 

Segundo a linha comum de argumentação, o modo de produção agrícola 
superintensivo foi caracterizado como uma sobre-exploração da terra, com plantações 
em compassos reduzidos, traduzindo-se numa elevada densidade de ocupação do solo, 
a que se associam consumos de água superiores aos tradicionais e a utilização massiva 
de agroquímicos – fertilizantes e pesticidas - e com um ciclo de exploração das culturas 
arbóreas, que raramente ultrapassam 20 anos, pendendo sobre o espaço onde se 
instalam este tipo de culturas regimes intensivos de exploração do solo.  

Esta realidade é particularmente sentida na área de influência do Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) com o crescimento das áreas reservadas às 
monoculturas de olival, vinha e amendoal, contando-se em 2018 com 52 327 hectares 
de olival, 6 994 hectares de amendoal e 4 461 hectares de vinha, de uma superfície de 
120 000 hectares de regadio, concluídos desde 2016. Esta situação revela que cerca de 
53 % da área de regadio disponível se encontra ocupada por estas culturas 
permanentes, quase duplicando a sua importância em relação ao cenário de ocupação 
do solo, considerado na avaliação de impactes dos estudos associados ao EFMA, que 
previam apenas 30 % do território infraestruturado com ocupação de culturas 
permanentes em regime de exploração intensiva. 

A intensificação deste tipo de culturas, em áreas contínuas de grande dimensão, 
representa, só por si, um risco elevado das plantações à exposição a agentes bióticos 
nocivos, requerendo uma atenção redobrada a que se associa, como prática comum, a 
intensificação da utilização de agroquímicos, fertilizantes e pesticidas para controlo 
das pragas, em muitos casos aplicados com recurso a pulverização aérea e 
pulverização a alta pressão. 

O recurso a este tipo de tratamento em grandes extensões, realizadas na proximidade 
ou abrangendo áreas sensíveis, quer no que se refere a funções residenciais, quer em 
relação a áreas com estatuto ecológico de proteção, levanta preocupações que 
deverão ser tidas em conta com o propósito de acautelar efeitos nocivos ao nível da 
qualidade de vida e da saúde pública das populações, bem como no âmbito da 
salvaguarda dos valores naturais, induzindo a contaminação de zonas habitadas, de 
áreas de solos e de recursos hídricos presentes no território, cujos impactes não têm 
vindo a ser avaliados de forma regular e sistemática. 
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2 – Em termos de justificação da oportunidade das iniciativas legislativas, 
inclusivamente é referido que a comunidade científica é unânime em reconhecer que a 
intensificação das monoculturas é um fator que conduz à perda de habitats, 
condicionando a biodiversidade, e à progressão de áreas a serem ocupadas por 
espécies menos exigentes, com consequente regressão das que dispõem de maior 
valor conservacionista. Reportam ainda, que várias ONG alertam para a ameaça que 
paira sobre os recursos naturais do sul do país, face ao que representam os sistemas 
intensivos e superintensivos, inclusivamente difundiram uma tomada de posição 
conjunta para denunciar os projetos de cultura intensiva em extensas propriedades 
agrícolas, alegando que estes sistemas apresentam grande produtividade, mas 
degradam rapidamente os recursos naturais, com destruição da biodiversidade, muitas 
vezes acompanhada de elevados níveis de erosão e contaminação dos solos e recursos 
hídricos. 

Como exemplo concreto, foi referido, entre outros, o conteúdo do 2.º Relatório do 
GTO3 (referente a 2010) que revela, nomeadamente que “é no olival superintensivo 
que se manifesta a acentuada quebra de diversidade”, reportando a “tendência para a 
dominância de um pequeno grupo de espécies”, condição intrínseca para a ocorrência 
de desequilíbrios nos sistemas florísticos e, em consequência, faunísticos presentes 
nos territórios objetos deste tipo de intervenções.  

Para além deste apontamento, é destacado outro estudo, da responsabilidade da APA, 
sobre a qualidade das águas subterrâneas, no âmbito do qual foi detetada a presença 
de pesticidas proibidos por lei em zonas onde a atividade agrícola é mais intensa, 
sendo que de acordo com a entidade “se estas substâncias já estão a chegar às nossas 
águas subterrâneas é porque estão a ser usadas em concentrações bastante 
elevadas”.4  

Esta afirmação vem confirmar o que outro estudo (de 2009) elaborado pelo mesmo 
Grupo de Trabalho, onde referia que os olivais intensivos utilizam em média, mais do 
dobro de fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos que os tradicionais, e que, na 
maioria dos casos, não existem registos sistemáticos das quantidades dos fitofármacos 
e fertilizantes utilizados, reportando que se encontra estabelecida uma possível 

                                                           
3 Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, Despacho n.º 26873/2008, constituição de um grupo de trabalho 
do olival (GTO) com o objetivo de analisar os impactes da plantação de olival nos solos, composto por representantes das 
seguintes entidades: (a) Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P. (INRB, I. P.), que assegurará a sua coordenação e 
funcionamento, e que será igualmente responsável pela realização das análises que o GTO considere necessárias; (b) Direção -
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR); (c) Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP); (d) Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP AL). 
 
4 https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/ha-pesticidas-proibidos-em-aguas-subterraneas-portuguesas-10877980.html 
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correlação entre a contaminação dos aquíferos e a desmedida expansão de culturas 
intensivas e superintensivas. 

Sem grandes preocupações de aprofundamentos exaustivos, foi referido que os 
diferentes estudos de impacte ambiental, que vão sendo produzidos no país sobre 
projetos agrícolas, são disso testemunho, sendo frequente afirmar-se que as áreas 
ocupadas por monoculturas em regime intensivo correspondem, do ponto de vista 
estrutural, a situações biofísicas com evidências de degradações muito significativas 
sobre a biodiversidade.  

O relatório do GTO referido emite inclusivamente um sinal de alerta ao referir 
“impactos ambientais significativos, nomeadamente ao nível do esgotamento dos 
aquíferos, do risco de erosão dos solos e da salinização ou contaminação das águas”.  

Se a manutenção das plantações e a sua salvaguarda contra pragas constitui fonte de 
contaminação e risco para as populações residentes em zonas limítrofes, também as 
operações de colheita mecanizada efetuadas durante a noite constituem ações que 
põem em risco a sobrevivência da avifauna que utiliza o suporte arbóreo como abrigo, 
apesar de maioritariamente não integrarem espécies de elevado valor 
conservacionista.  

Assim, a prática de regimes culturais superintensivos ao longo de extensas áreas impõe 
um conjunto de pressões sobre o solo, os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 
a biodiversidade e as populações residentes que está longe de se encontrar avaliado e 
longe de se conhecer as suas reais consequências a prazo. 

Na realidade o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que define o regime 
jurídico da avaliação de impacte ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e privados 
suscetíveis de produzirem efeitos significativos sobre o ambiente, contempla no n.º 1 
do Anexo II a necessidade de se efetuar a Avaliação de Impactes Ambientais de 
projetos agrícolas com abrangências mínimas que podem variar entre 50 hectares e 
2000 hectares, dependendo do tipo de projeto e da tipologia da área a intervencionar. 

No entanto, os projetos se, individualmente considerados, não atingirem os limites 
impostos para proceder à sua avaliação são dispensados de licenciamento. Esta 
circunstância ocorre com extrema frequência porque, por um lado, os projetos podem 
ser objeto na prática de fracionamento, em termos técnicos, e, por outro lado, há que 
considerar um outro dado significativo de ordem estrutural associado ao facto de por 
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exemplo no Alentejo, a área média das explorações se cifrar atualmente em 67 
hectares5.  

Esta realidade facilmente proporciona a coexistência local de diferentes explorações 
com dimensões semelhantes, traduzindo-se globalmente na existência, ao nível do 
território, de áreas de implantação baseadas em distintos projetos, que acabam por 
ser contínuas, ultrapassando largamente os limites mínimos que justificam a avaliação 
ambiental de tais intervenções, não se aplicando o licenciamento a estas extensões. 

Estas questões emergentes podem justificar a necessidade de se promover uma 
avaliação alargada sobre as consequências da intensificação da utilização da terra em 
modelos de monocultura intensiva e superintensiva, colmatando o vazio que 
representa ao se considerar individualmente cada projeto para efeitos de avaliação de 
impactes. 

3 – É frequente a apreciação de que os grandes investimentos hidroagrícolas do país 
têm promovido o aumento da produção de bens e de riqueza, correspondendo 
naturalmente à realidade factual.  

No entanto, paralelamente tem vindo a ser constatado um acelerado processo de 
concentração da exploração da terra, que não tem favorecido a fixação de populações 
e a dinamização social dos centros urbanos do espaço rural. Esta situação acaba por se 
saldar na perceção por parte da sociedade em geral de que as correspondentes 
transformações significam, de modo recorrente e quase em exclusivo, acréscimos de 
preocupações ambientais e destruição do património cultural.  

Há referências que consideram que estas explorações, em regime superintensivo, não 
promoveram o povoamento, não reduziram significativamente o desemprego, 
favoreceram a proliferação da precariedade e dos baixos salários; e não dinamizaram 
substancialmente as economias locais, a não ser uma ou outra empresa de 
fornecimento de serviços e equipamentos de regadio, mas longe do alcance que 
inicialmente se previa ao nível dos estudos realizados no âmbito do EFMA.  

São disso exemplo a multiplicidade de notícias que têm vindo a ser emitidas sobre a 
temática da agricultura intensiva e superintensiva e as suas repercussões sobre o 
ambiente, a saúde humana e a qualidade de vida das populações, indiciando a 
necessidade de se dar outra atenção a este assunto e avaliar qual a dimensão concreta 
desta problemática, por forma a encontrar-se os modos de solucionar as 

                                                           
5 Dados estatísticos referentes a 2017 publicados pelo INE. 



   
    

 
 

47 
 

RELATÓRIO 

Parte D – Relatório - Apoio à Elaboração: Anexos e Elementos Descritivos 
 

consequências negativas deste tipo de ocupação da terra, entre as quais se considera a 
implantação de explorações superintensivas de larga escala e a regulamentação da sua 
instalação na envolvente de áreas sensíveis. 

Neste sentido, as iniciativas legislativas apresentadas na Assembleia da República 
visam propor a constituição regulamentar de faixas de salvaguarda e o regime de 
Avaliação Ambiental a que devem obedecer as explorações e projetos agrícolas 
destinados à produção agrícola em regime intensivo e superintensivo.  

As faixas são entendidas, neste caso, como espaços de proteção entre as áreas de 
cultivo e os elementos a proteger (p.ex. linhas de água, vias públicas, habitações, etc.), 
em articulação com a implementação de redes de infraestruturas ecológicas de 
qualidade, que através de processos ecológicos acabam por contribuir para a redução 
do consumo de input (pesticidas, adubos, energia, etc.), ao conjugar de forma racional 
a sustentabilidade com a rentabilidade, incluindo a garantia de que as áreas 
implementadas e a implementar serão asseguradas por ações de planeamento e de 
gestão adequadas às condições locais.  

Para melhor fundamentar esta posição, foi evocada por alguns dos autores dessas 
iniciativas a Organização Internacional de Luta Biológica e Proteção Integrada – Secção 
Regional Oeste Paleártica (OILBsrop), ao referir que as infraestruturas ecológicas de 
suporte à biodiversidade funcional para a prática agrícola devem ocupar uma área 
mínima de 5%, sendo a proporção ótima de 15%, do espaço produtivo, tornando o 
desempenho das suas funções mais eficiente quando instaladas e geridas de forma 
adequada. Esta é uma via que contribui significativamente para promover a resiliência 
dos sistemas agrários e garantir níveis de produção adequados às necessidades das 
populações. Nesta ordem de ideias os autores também reportam importância à 
definição de limites aos consumos de água e à expansão dos sistemas de regadio. 

Segundo as iniciativas, há que adotar um regime de avaliação que se reporte às 
situações não sujeitas à Avaliação de Impacte Ambiental de área igual ou superior a 50 
hectares ou que, tendo área inferior, se localizem contiguamente a outras explorações 
intensivas ou superintensivas, detendo no seu conjunto área superior a 175 hectares.  

Assim, a avaliação prevista destina-se à produção agrícola em regime intensivo e 
superintensivo que interfiram com áreas onde esteja registado património histórico, 
inseridas em zona de montado, nas imediações do limite exterior dos perímetros 
urbanos, ou de conjuntos edificados de cariz não agrícola, nas proximidades de vias 
públicas, de linhas de água, de massas de água superficiais e de áreas protegidas. 
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Sobre a distância tampão é inclusivamente proposto que seja ampliada entre as 
estremas dos terrenos destinados à atividade agrícola e o limite exterior dos 
perímetros urbanos, de conjuntos edificados de cariz não agrícola e das massas de 
água superficiais, estabelecendo a proibição da realização de pulverização aérea 
pressurizada como meio de tratamento fitossanitário das culturas. A distância das 
faixas previstas pelas diversas iniciativas legislativas e situações vai de 300m a 1000m, 
esta referente à última situação descrita, medidas linearmente na horizontal a partir 
dos respetivos limites.  

Sobre a fiscalização do cumprimento das faixas de salvaguarda definidas, é proposto 
que seja da responsabilidade dos serviços da Direção Regional da Agricultura e Pescas 
da área em que as explorações agrícolas se inserem, sendo comunicado à CCDR da 
área competente os casos de incumprimento.  

A realização dos estudos ambientais está prevista que seja baseada num procedimento 
de avaliação a realizar pela comissão de coordenação e desenvolvimento regional 
(CCDR) territorialmente competente, com base numa avaliação técnica apresentada 
pelo interessado, contendo os impactes locais dos projetos em causa, através da 
identificação das principais condicionantes existentes e dos descritores ambientais 
suscetíveis de serem afetados, bem como a indicação de medidas de monitorização e 
medidas de minimização e recuperação aplicáveis.  

As iniciativas legislativas pressupõem à partida, como conteúdos de análise: os efeitos 
sobre o recurso solo (degradação estrutural, contaminação por agroquímicos, erosão e 
salinização); os efeitos sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos (aspetos 
quantitativos e qualitativos e sua relação com a utilização racional da água e os 
cenários de alterações climáticas); os efeitos sobre os recursos ecológicos e a 
biodiversidade e sua relação com as orientações de preservação e salvaguarda dos 
habitats e espécies, com destacada relevância conservacionista; os efeitos sobre a 
saúde pública e a qualidade de vida das populações, nomeadamente no âmbito de 
potenciais alergénicos, degradação do ambiente atmosférico, aumento de incidência 
de problemas respiratórios e condicionamento às atividades socioculturais. 

A culminar este processo está a obtenção de autorização para instalação das 
explorações agrícolas mencionadas, ficando dependente da emissão de uma 
Declaração de Incidências Ambientais favorável ou favorável condicionada. 
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Em termos de consequências da Avaliação de Incidências Ambientais previstas nas 
iniciativas legislativas, quando se tratar de declaração desfavorável as instalações 
culturais não podem ser autorizadas, ficando assim inviabilizadas. 

4 – A necessidade de proceder a um levantamento sobre a ocupação do espaço rural 
com agricultura intensiva e superintensiva na ótica do ordenamento do território e na 
perspetiva funcional da atividade, a partir das características técnicas de produção, 
constitui outro domínio incluído nas iniciativas legislativas apresentadas na AR.  

Neste âmbito, são considerados como conteúdos relevantes: a identificação das áreas 
em implantação ou em exploração, identificando as espécies utilizadas, a densidade de 
plantação, o consumo de água e a quantidade de agroquímicos utilizada anualmente; a 
identificação de áreas de restrição à exploração agrícola superintensiva e respetivas 
espécies a que se referem as restrições, com a indicação das densidades máximas de 
plantação de árvores em regimes tradicionais, intensivos e superintensivos; a 
identificação de áreas a sujeitar a restrições de replantação em regime intensivo ou 
superintensivo; a identificação dos concelhos onde é permitida a instalação e as 
respetivas áreas máximas da Superfície Agrícola Útil (SAU) irrigável, passíveis de ser 
exploradas em regime intensivo e superintensivo; a área máxima contígua em regime 
intensivo e superintensivo; independentemente das faixas, a instalação de vegetação 
apropriada para o efeito, entre as áreas cultivadas em regime intensivo ou 
superintensivo e as vias públicas, habitações, linhas de água e áreas protegidas; a área 
mínima obrigatória dedicada a infraestruturas ecológicas a incluir nas áreas de 
produção intensivas e superintensivas, tendo em consideração a constituição e a 
gestão de uma rede de infraestruturas ecológicas diversificada e de qualidade; 
medidas mínimas de prevenção da erosão do solo na gestão da cultura instalada, 
desde o início da plantação (período muito crítico) em função das condições 
edafoclimáticas locais.  

As propostas também contêm menções sobre a importância de publicitar o estudo de 
avaliação integrada dos efeitos das extensas áreas ocupadas por culturas agrícolas em 
regime intensivo e superintensivo que inclua a análise de, pelo menos, os impactos 
sobre: os solos; os recursos hídricos superficiais e subterrâneos; a biodiversidade; a 
avifauna, decorrentes do recurso a colheita mecânica no período noturno; o 
património arqueológico local; a qualidade de vida das populações, nomeadamente no 
que respeita a riscos para a saúde pública; o emprego local e a dinâmica sociocultural 
das populações presentes na área de influência destas zonas.  

Com base nos elementos anteriormente identificados, é importante a apresentação 
das regras que limitem os efeitos mais prejudiciais deste tipo de culturas, com a 
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definição das restrições necessárias à minimização desses impactos e à salvaguarda da 
qualidade de vida das populações e do ambiente.  

5 – As iniciativas legislativas vão ao encontro, no essencial, da necessidade de 
promover a defesa dos setores produtivos, por via do aumento da produção, tendo em 
conta inclusivamente a importância da defesa da soberania alimentar. Este postulado 
determina o reconhecimento da relevância em desenvolver políticas públicas, não só 
para que o objetivo referido seja atingido, mas também que seja assegurada uma 
gestão política baseada na concertação e compatibilização dos diversos interesses em 
presença, nomeadamente o reforço da produção e o acréscimo dos níveis de riqueza 
no território, com a defesa e promoção da qualidade de vida das populações, da saúde 
pública, da sustentabilidade dos recursos e da biodiversidade.  

Para além das questões ambientais, as problemáticas de ordem social também 
representam aspetos caracterizadores assinaláveis, no âmbito dos quais se destacam: 
a imigração; as condições residenciais e de acolhimento; as relações laborais e a 
aplicação da legislação do trabalho; a integração social e as relações societárias; a 
sazonalidade do emprego, a precariedade e os meios de mitigação para promoção da 
fixação de novos residentes; a revitalização urbana e a iniciativa local.  

A título de exemplo, as próprias iniciativas legislativas evocam situações firmadas pelas 
autoridades públicas administrantes, onde é referido, como no caso da Autoridade 
para as Condições no Trabalho (ACT), em que destaca, através de notas emitidas nos 
últimos dois anos, que na apanha azeitona: “Foram encontrados dezenas de 
trabalhadores não declarados no Alentejo” e “imigrantes ilegais”, incluindo situações 
“de cedência ilegal de mão-de-obra”; “Detetadas diversas irregularidades em matéria 
de segurança e saúde no trabalho”; “Detetados 97 trabalhadores não declarados numa 
única herdade”.  

Face ao exposto, é possível referir que “Uma atividade que se diz e que se quer 
moderna, não pode ter o seu sucesso assente em trabalho, ilegal, escravo, ou na 
manutenção de seres humanos em situações degradantes”6. 

6 – Outra temática abordada nas iniciativas legislativas relaciona-se com os défices 
profundos e estratégicos registados nas redes viárias sub-regional e local, em muitos 
casos com a degradação acentuada a partir precisamente do aumento da produção 
onde se desenvolveu a intensificação da atividade agrícola. Não se vislumbra uma 

                                                           
6 Projeto de Resolução n.º 1503/XIII/3.ª – Recomenda ao Governo a monitorização ambiental, socioeconómica e demográfica das 
áreas sujeitas a processos de intensificação da produção agrícola, nomeadamente por olival intensivo – Assembleia da República, 
13 de abril de 2018 
 



   
    

 
 

51 
 

RELATÓRIO 

Parte D – Relatório - Apoio à Elaboração: Anexos e Elementos Descritivos 
 

aposta séria em meios de mobilidade e de transporte da produção verdadeiramente 
alternativas, como o comboio e até, eventualmente, o transporte aéreo.  

Esta questão coloca a intensificação da agricultura também no plano da sua 
subordinação a um modelo económico verdadeiramente orientado para o 
desenvolvimento regional e a coesão social e territorial. O primeiro passo para esse 
desenvolvimento passa, segundo as iniciativas, por um conhecimento aprofundado 
dos efeitos resultantes das alterações em curso, o que não dispensa a monitorização 
de um conjunto de indicadores. Mas não dispensa também a tomada de medidas, 
ainda que cirúrgicas, para resolver problemas sérios, envolvendo, nomeadamente: 
processos de monitorização ambiental, demográfica, laboral, socioeconómica e do 
património cultural; definição de perímetros de proteção aos aglomerados urbanos, 
nos quais deve haver limites à instalação de explorações de cariz intensivo; corte dos 
apoios públicos (nacionais ou comunitários) a explorações agrícolas onde seja provada 
a existência de irregularidades de natureza laboral ou ambiental, no âmbito da sua 
atividade7. 

7 – Há unidades de processamento de produtos agrícolas geradoras de impactos a 
longa distância que, apesar de não estarem instalados no Concelho de Beja, os seus 
efeitos fazem-se sentir em contexto urbano, em causa está a situação da laboração das 
unidades de processamento de bagaço de azeitona que tem associadas emissões 
atmosféricas.  

Este domínio de atividade também mereceu a atenção das iniciativas legislativas, 
porque estas unidades industriais, pelas suas tipologias e regime de funcionamento 
sazonal, não se encontram abrangidas pelo regime de avaliação de impactes 
ambientais, nem tão pouco pela obrigatoriedade de avaliação das emissões 
atmosféricas associadas. Neste caso, foi referido que também se conhecem diversas 
queixas de populações relacionadas com esta atividade, justificando igualmente que 
sejam tomadas medidas que permitam avaliar, de forma objetiva, as consequências do 
funcionamento destas unidades sobre a qualidade de vida das populações e sobre os 
diferentes aspetos ambientais. 

8 – As plantações intensivas e superintensivas em exploração, segundo uma das 
iniciativas legislativas, devem ser retificadas no prazo de um ano, a contar da data de 
publicação do diploma que vier a determinar esta medida.  

                                                           
7 Idem 
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Nesta ótica e para evitar situações menos consentâneas com as boas práticas de 
ordenamento físico e funcional do território, a mesma iniciativa contempla o 
licenciamento das novas plantações de natureza intensiva e superintensiva, assim 
como os adensamentos de culturas tradicionais para densidades superiores a 300 
árvores por hectare, que deverão estar sujeitos a processos de licenciamento prévio 
junto das Câmaras Municipais e Direções Regionais de Agricultura e Pescas.  

Estas linhas de atuação legislativa têm um traço comum relacionado com o 
reconhecimento de que é importante não perder de vista as alterações climáticas em 
curso que, apesar de serem de influência marcadamente globais, não deixam de ter 
impactes particulares no plano local, exigindo a esta escala medidas eficazes, para que 
não se acrescentem vulnerabilidades às já existentes no nosso território, por forma a 
se empreender dinâmicas de transformação em que a dimensão económica não se 
pode sobrepor, especialmente a qualquer preço, à dimensão ambiental dos processos 
de desenvolvimento. 

Independentemente das iniciativas submetidas e apesar de na atualidade se conhecer 
com certa profundidade os impactes das culturas intensivas, a própria AR aguarda que 
o Governo apresente o estudo sobre os impactos destas culturas, tal como prometeu o 
Sr. Primeiro-ministro. 

5. Referências fotográficas  

CAMINHOS 

 
Exemplos de boas práticas 

Caminhos Boas 
Praticas  

 
Exemplos de más práticas 

Caminhos Mas 
Praticas  

PROTEÇÃO DOS SOLOS 
 

Exemplos de boas práticas 
Solos Boas Praticas

 
 

Exemplos de más práticas 
Solos Mas Praticas
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SISTEMAS BIOFISICOS 

 
Praticas indevidas 

Praticas Indevidas

 
FAIXAS DE SEGURANÇA EM ZONAS RESIDENCIAIS 

 
Práticas em desconformidade 

regulamentar Faixas Protecao

 
IMPLICAÇÕES DE ORDEM SOCIAL 

 
Precariedade no alojamento de 

trabalhadores Implicacoes Sociais

 
QUALIDADE DO AR 

 
Implicações com consequências 

Implicacoes

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Outras referências 

6.1 Proposta da CDU para a criação do grupo de estudo/trabalho 
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CDU Proposta de 
Criacao GT  

6.2 Declarações 

 
Jacinto Franco 

Declaracao Jacinto 
Franco  

 
Miguel Quaresma 

Declaracao Miguel 
Quaresma  

6.3 Referências de ordem técnica 

Produção Integrada 
https://www.dgadr.gov.pt/sustentavel/producao-
integrada 

Utilização de fitofármacos  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1107&from=EN 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/search/69920329/details/maximized 

 

 

 

6.4 Declarações das forças políticas presentes na Assembleia Municipal de Beja 

Forças Políticas  Declarações 



   
    

 
 

55 
 

RELATÓRIO 

Parte D – Relatório - Apoio à Elaboração: Anexos e Elementos Descritivos 
 

BE 

Declaracao BE

 

CDU 

Declaracao CDU

 

PS 

Declaracao PS

 

PSD 

Declaracao PSD

 

 

 

 

6.5 Siglas e Abreviaturas utilizadas neste Relatório 

 AESRP – Área de Edificação em Solo Rural Periurbano 
 AIA – Avaliação de Impacte Ambiental 
 APA – Agência Portuguesa do Ambiente I.P. 
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 BEI – Banco Europeu de Investimento 
 CBPA - Código de Boas Práticas Agrícolas 
 CCDR – Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
 COTR – Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio 
 CTM – Charcos Temporários Mediterrâneos 
 DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
 DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária 
 DGRF – Direção Geral dos Recursos Florestais 
 DGT – Direção Geral do Território 
 DQA – Diretiva Quadro da Água 
 DRAP Alentejo- Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 
 EEM – Estrutura Ecológica Municipal 
 EEMER - Estrutura Ecológica Municipal do Espaço Rural 

 EFMA – Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
 ENAAC – Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 
 ENAB - Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica 
 ENEA 2020 – Estratégia Nacional de Educação Ambiental 
 ENEI - Estratégia Nacional de Especialização Inteligente 
 EREI – Estratégia Regional de Especialização Inteligente para o Alentejo 
 ERPVA – Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental 
 ET27- Estratégia Turismo 2027 
 ETI – Empreendimentos Turísticos Isolados 
 FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
 FEOGA – Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola 
 GEE – Gases com efeito de estufa 
 I&D - inovação empresarial, qualificação dos recursos humanos 
 IDE - investimento direto estrangeiro 
 IFAP – Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas 
 IGT – Instrumentos de Gestão Territorial 
 INE – Instituto Nacional de Estatística 
 IRC – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 
 LA – Lei da Água 
 LMR – Limite Máximo de Resíduos 
 MA – Massas de Água 
 OEBT – Opções Estratégicas de Base Territorial 
 ONU – Organização das Nações Unidas 
 PAC – Política Agrícola Comum 
 PAEC – Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal 
 PDM – Plano Diretor Municipal  
 PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural 2014 -2020 
 PENT – Plano Estratégico Nacional do Turismo 
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 PERSU – Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos 
 PGRH – Planos de Gestão de Região Hidrográfica 
 PIER – Plano de Intervenção em Espaço Rústico 
 Placarvões – Projeto da EDIA “De Plásticos a Carvões Ativados – Economia circular nos 

plásticos agrícolas e urbanos” 
 PMOT – Planos Municipais de Ordenamento, no âmbito dos quais se insere o PDM  
 PNA – Plano Nacional da Água 
 PNAP – Política Nacional de Arquitetura e Paisagem 
 PNCT – Programa Nacional para a Coesão Territorial 
 PNGR – Plano Nacional de Gestão de Resíduos 
 PNPOT – Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 
 PNR – Programa Nacional de Reformas 
 PN Regadios – Programa Nacional de Regadios 
 PNUEA – Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 
 POAAP - Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas 
 PP – Planos de Pormenor 
 PROF ALT – Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo 
 Programa REVIVE – Programa que visa a preservação, valorização e divulgação do 

Património com recurso ao investimento privado 
 PROT/A Alentejo – Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 
 PT 2020 – Portugal 2020 
 PVI – Programa de Valorização do Interior  
 QSIGA – Questões Significativas de Gestão da Água 
 RAN – Reserva Agrícola Nacional 
 RCM – Resolução do Conselho de Ministros 
 RH – Região Hidrográfica8 
 RH6- Região Hidrográfica do Sado e Mira 
 RH7- Região Hidrográfica do Guadiana 
 As outras regiões hidrográficas de Portugal Continental são: RH 1 - Minho e Lima; 

RH 2 - Cávado, Ave e Leça; RH 3 - Douro; RH 4 - Vouga, Mondego e Lis; RH 5 - Tejo 
e Ribeiras do Oeste; RH 8 - Ribeiras do Algarve 

 RN 2000 - Plano Sectorial da Rede Natura 2000 
 RNC 2050 – Roteiro para a neutralidade carbónica que via atingir a neutralidade das 

suas emissões até 2050 
 SAU – Superfície Agrícola Utilizada 
 SI Inovação – Sistema de Incentivos à Inovação 
 SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 

 SIC – Sítios de Importância Comunitária que estão integrados na Rede Natura 2000 
 SNAC - Sistema Nacional de Áreas Classificadas 
 TER – Turismo no Espaço Rural 
 TRH – Taxa de Recursos Hídricos 
 UE – União Europeia 

                                                           
8 Em alguns casos pode ocorrer no texto a utilização da abreviatura RH como sinónimo de Recursos Hídricos. 
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 URSA – Unidades de Recirculação de Subprodutos de Alqueva” - Projeto da EDIA que 
visa “A valorização dos subprodutos orgânicos da agricultura e o seu regresso ao solo”  

 WEI – Water Exploitation Index 
 ZPE – Zonas de Proteção Especial 
 ZV5 – Zona Vulnerável nº 5 - Tem a ver com a listagem das zonas vulneráveis de 

Portugal Continental, sendo no Concelho de Beja que se localiza uma área 
considerável desta zona. 
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