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Exmos. Senhores: 
 
- Presidente da ADREPES – Associação de Desenvolvimento Regional da Península 
de Setúbal, António Pombinho; 
- Presidente do GAL do Pays du Mans, Janny Mercier; 
- Director Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, Nuno Russo; 
- Colegas Autarcas; 
- Conferencistas e Palestrantes; 
- Minhas Senhoras e Meus Senhores. 
 
 
Permitam-me que, em primeiro lugar, vos dirija uma saudação muito especial de boas-
vindas a Alcochete, desejando que gozem de uma boa estadia e que os trabalhos 
deste “II Encontros Europeus de Leader Periurbanos” decorram com o êxito esperado. 
 
Por sua vez, permitam-me que saúde, em especial, a ADREPES – Associação para o 
Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal, nas pessoas do seu Presidente, 
António Pombinho, restantes direcção, técnicos e demais colaboradores, pela 
organização exemplar destes “II Encontros”, a qualidade dos conferencistas e 
palestrantes convidados e, também, pela opção de terem escolhido o Município de 
Alcochete, esta “Terra de Encantos e Emoções” que muito preza em vos receber. 
 
 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
 
 
A realização dos “II Encontros Europeus de Leader Periurbanos”, no actual contexto, 
reveste-se de extrema importância e actualidade! 
 
Por um lado devido ao facto de vivermos uma crise estrutural do sistema neoliberal e 
do sistema económico e financeiro, tal como o conhecemos, acompanhado de uma 
recessão muito grave, que a todos nos obriga a trabalhar e a reflectir sobre as 
perspectivas de saída da crise e da construção de um futuro melhor, mais coeso, mais 
solidário e mais justo. 
 
Por outro lado, devido ao facto de terem sido anunciados um conjunto de 
investimentos estruturantes para a Região de Setúbal e para o País, como o NAL, o 
TGV, a TTTejo e a Plataforma Logística do Poceirão que irão provocar mudanças e 
impactos no território e que, quanto a nós, e ao contrário do que tem sido veiculado 
por alguns analistas políticos e económicos, se tratam de investimentos públicos e 
privados que hoje, mais do que nunca, se tornam imperioso concretizar (de forma 
programada e controlada), como instrumentos para alavancar a economia, criar 
riqueza, emprego e potenciar o desenvolvimento do País e da Região. 
 
Por sua vez, e perante esta realidade, a necessidade de procedermos a uma análise 
crítica das Estratégias de Desenvolvimento nos nossos territórios, de permutarmos 
experiências, mas, acima de tudo, a oportunidade de abordarmos as diferentes 



dimensões e visões da sustentabilidade de um território (dimensão ambiental, 
económica e social). 
 
Finalmente, reiteramos a importância e actualidade da realização destes “II 
Encontros”, devido ao facto de a Área Metropolitana de Lisboa, região onde nos 
inserimos, ter recentemente concluído o processo técnico de alteração do Plano 
Regional de Ordenamento do Território, actualizando a visão estratégica para a 
Região, acautelando as mudanças e impactos que se vão verificar, mas, 
perspectivando a sua dinamização de forma a torná-la mais competitiva, solidária e 
coesa. 
 
 
Nesse sentido, e de forma a explicitar melhor as nossas reflexões, permitam-me 
que faça uma breve incursão nas dinâmicas territoriais verificadas na Região na 
última década, o seu impacto na Península de Setúbal e, em especial no 
concelho de Alcochete. 
 
Efectivamente, no quadro regional e apesar do esforço de planeamento verificado, 
continuamos a constatar a existência de áreas urbanas menos consolidadas, o reforço 
do policentrismo da área metropolitana, a continuidade de fragmentação e dispersão 
urbanas, não obstante algumas acções bem sucedidas por parte dos municípios, a 
predominância da transporte individual, em detrimento de um sistema de infra-
estruturas e mobilidade sustentáveis e, uma Estrutura Regional de Protecção e 
Valorização Ambiental que, apesar de algumas “acções erosivas”, permanece válida e 
de grande importância patrimonial. 
 
A partir deste diagnóstico e como já tivemos oportunidade de referir, os diferentes 
actores (públicos e privados) com responsabilidades no ordenamento do território, 
concluíram recentemente a proposta técnica de “alteração do PROTAMLx, que 
elencou um conjunto de orientações que gostaríamos de destacar e partilhar 
convosco: 
- A necessidade da Área Metropolitana de Lisboa assumir decididamente, o paradigma 
do desenvolvimento sustentável, designadamente, promovendo estratégias 
económicas ambientais (ecoeficientes), atraindo novas oportunidades de mercado e 
investimentos, favorecendo uma maior eficácia de recursos; 
- A inversão da actual tendência de urbanização expansiva com forte concentração 
nas zonas periféricas e litorais; 
- A necessidade de intervir de forma integrada e sustentável, nas áreas urbanas 
menos densamente ocupadas, de forma a garantir a qualificação e consolidação dos 
espaços urbanos e a preservação dos espaços naturais, agrícolas e florestais; 
- Contrapor ao forte crescimento desordenado, a protecção de recursos fundamentais, 
como os solos, as águas subterrâneas, as zonas ribeirinhas e a faixa litoral, bem como 
os valores patrimoniais únicos, nos domínios ecológicos, paisagístico, cultural e 
geoeconómico, corporizados nas áreas protegidas, Rede Natura 2000 e nos 
monumentos nacionais; 
- Finalmente, implementar uma rede de infra-estruturas e equipamentos colectivos que 
evolua do ciclo da cobertura, para o ciclo da eficiência, qualidade e segurança. 
 
Tendo como pressupostos estas orientações estratégicas para a Região e tendo 
como referência os nossos territórios, o Município de Alcochete, em parceria 
com o Município de Palmela e proprietários privados, desenvolveram um PAT – 
Programa de Acção Territorial, com um horizonte temporal alargado, que nos 
permitiu contratualizar a coordenação de actuações públicas e privadas, visando 
a definição de uma estratégia intermunicipal nas áreas de edificação dispersa, 
no espaço periurbano e no espaço rural. 



 
A estratégia apresentada, consubstancia a visão preconizada nos PDM’s dos dois 
concelhos e incorpora as realidades emergentes de investimentos estruturantes 
anunciados para a região como referimos anteriormente (NAL, Plataforma Logística 
Poceirão, Alta Velocidade e Novas Acessibilidades) e, nesse sentido, permitimo-nos 
destacar os seguintes eixos estruturantes: 
- A Valorização estratégica do sector Agro – Florestal, com definição de três fileiras a 
desenvolver (vinho, floresta/montado e agro-pecuária), em articulação com a 
actividade turística e de lazer; 
- O Turismo Residencial e de Natureza, enquanto motor das transformações (NDT’s 
da Barroca D’Alva, Rio Frio) e nas construções de apoio às actividade ligadas aos 
espaços agrícolas e florestais. 
Refere-se, ainda, neste PAT, cuja incidência territorial se localiza numa área agro – 
florestal dos dois concelhos mas, também da AMLx, que este pode assumir um papel 
particular na organização e qualificação da estrutura metropolitana a sul do Tejo, 
nomeadamente, garantindo condições de “estabilização e sustentabilidade de grandes 
áreas agro-florestais existentes, aprofundando vários domínios: recreio, lazer, 
desporto e saúde/ambiente/histórico-cultural, configurando uma “nova matriz territorial” 
e transformando a área em que se insere o PAT, de área periférica, em área central da 
AMLX. 
 
 
Conscientes destas transformações dinâmicas do território e respeitando uma 
identidade cultural que remonta da ocupação pré-romana aos nossos dias, o 
concelho de Alcochete tem vindo a alterar o seu paradigma de relacionamento 
com a AMLx, transformando o seu território numa “Porta de entrada de Lisboa”e 
integrando-se na primeira coroa da capital. 
 
Temos procurado, no entanto, que esta profunda alteração, nas funções territoriais do 
Município, não altere a sua sustentabilidade, o seu Património Natural (áreas naturais 
e rurais – cerca de 90% do território) mantendo uma função residencial de qualidade e 
de baixa densidade de ocupação e valorizando a nossa identidade cultural e 
patrimonial. 
 
Conscientes destes valores e das potencialidades emergentes do território, o 
Município tem procurado com a sua actividade de planeamento e gestão, orientar o 
desenvolvimento de funções especializadas e novos usos, integrando a frente 
ribeirinha e o espaço rural na requalificação da vida metropolitana, valorizando a sua 
estrutura ecológica, assegurando o necessário equilíbrio e complementaridade com os 
valores ambientais, em especial, as áreas classificadas. 
 
No que ao território em espaço rural diz respeito e dando continuidade aos 
primados já identificados, desenvolvemos um “Programa de Acção sobre a Nova 
Ruralidade do Século XXI”, assente na necessidade de recriar novas 
“aldeias”capacitadas com inovação tecnológica, capazes de captar novos 
investimentos, atrair e fixar população jovem, estimulando circuitos de 
produção, transformação e comercialização e dando condições para o 
surgimento de empresas locais inovadoras e criativas. 
Esse “Programa de Acção”, foi estruturado em seis (6) Princípios e Objectivos 
Estratégicos: 
- O Ordenamento do Território e Urbanismo; 
- Rede de Infra-Estruturas; 
- Economia e Social; 
- Turismo; 
- Ambiente e Património Natural; 



- Políticas de Desenvolvimento e Reforço da Capacitação institucional. 
Quanto ao Ordenamento do Território e Urbanismo: 

• Temos vindo a promover o reforço da centralidade dos núcleos urbanos 
do Passil, Fonte da Senhora/Atalaia e São Francisco, desenvolvendo os 
Planos de Pormenor da Augi do Maçãs, do Terroal e do Passil Sul; 

• Criando estímulos para processos de regeneração urbana; 
• Promovendo o reforço da coesão social e territorial, a integração 

concelhia e regional; 
• Estimulando programas de Habitação a custos controlados e de 

arrendamento social; 
• Desenvolvendo Programas de marketing Territorial. 

 
Quanto à Rede de Infra – Estruturas: 

• Temos procurado melhorar as acessibilidades aos respectivos territórios; 
• Reforçando a mobilidade das Pessoas, designadamente, diligenciando junto de 

entidades várias com responsabilidades no domínio dos transportes e rede 
viária; 

• Implementando programas como o PEDAL – Plano de Eco mobilidade 
Sustentável de Alcochete (Táxi colectivo, Mini Bus, Projecto Vamos à Vila, 
redes cicláveis); 

• Melhoria das infra – estruturas tecnológicas, como o Centro de Artes e 
Tradições Locais (Passil e Fonte da Senhora); Centro de Atendimento ao 
Cidadão (Fonte da Senhora); Complexo Educativo e Desportivo do Passil (a 
desenvolver no âmbito do PP Passil Sul); 

• Qualificação do Centro de Saúde do Passil. 
 
No que se refere aos domínios económico e Social: 

• Preconizamos o reforço e aumento da competitividade do sector agrícola e 
florestal, designadamente nas fileiras Biológica, Biotecnologia, investigação da 
cortiça e do sobro, produção vitivinícola, lojas do vinho, etc; 

• Garantir a sustentabilidade das zonas rurais e dos recursos naturais; 
• Revitalização económica e social das zonas rurais; 
• Consolidação do Passil Park e Zona Industrial e Logística do Passil, como 

pólos de empregabilidade. 
 
No domínio do Turismo: 

• Valorização da fileira do Turismo Cultural, Religioso e Etnológico, 
designadamente com os Projectos dos Círios dos Marítimos (em cooperação 
com a Atalaia), em torno do Folclore e da Etnologia (Passil e Fonte da 
Senhora) e o Centro de Interpretação do Porto dos Cacos/Porto das Ânforas; 

• Promoção dos NDT’s da Barroca D’Alva e Rio Frio; 
• Turismo Desportivo/Saúde/Bem-estar e Lazer, preconizados no PAT e 

Complexo Academia do Sporting; 
• Fileira Equestre/ Lezíria e Festa Brava, Náutica e Golfe; 
• Turismo de Natureza/Eco turismo (Parque Ambiental da Barroca D’Alva/ 

Navegabilidade Rio das Enguias); 
• Gastronomia/Restauração/Enologia; 
• Turismo Rural/Habitação/Agro -Turismo/Turismo Cinegético. 

 
Na área do Ambiente e Património Natural: 

• Políticas activas de prevenção de resíduos urbanos e reciclagem; 
• Reforço de abastecimento de água, tratamento de águas residuais e 

saneamento (incluindo reutilização para rega de jardins, campos de golfe e 
análogos); 



• Protecção de valores Ambientais (Floresta); 
• Implementação de programas de energias alternativas (solar, térmica e bio 

massa); 
• Garantindo a auto sustentabilidade dos NDT’s. 

 
Quanto às Políticas de Desenvolvimento e Reforço da Capacitação Institucional: 

• Temos procurado que todo o Programa de Acção seja participado, 
intergeracional e com acções de “empowerment”; 

• Estão em curso, a criação de GAL – Grupos de Acção Local e a criação de 
uma Estrutura Técnica Local; 

• Promoção de espírito associativo nas comunidades locais; 
• Estabelecimento de parcerias; 
• Identificação de Projectos – Âncora; 
• Acções de valorização do Artesanato/ Herança Cultural e Orgulho Identitário; 
• Valorização do Património Histórico (reabilitação da Fonte da Senhora); 
• Certificação de Produtos e apoio a produções locais; 
• Medidas políticas, regulamentares e outros incentivos (produção agrícola, 

mecanismos associativos de apoio à comercialização e produção – experiência 
da Urze). 

 
Minhas Senhoras e Meus Senhores 
 
Procurámos ao longo da nossa exposição demonstrar a importância e actualidade do 
tema central destes “II Encontros – O Ordenamento dos Territórios Periurbanos”, 
assim como, procurámos evidenciar, não só a nossa experiência, as dúvidas, as 
incertezas e as incógnitas quanto ao nosso futuro colectivo. 
Reiteramos o nosso desejo que este evento permita a análise crítica das estratégias e 
modelos de desenvolvimento dos nossos territórios e que a riqueza do debate, a 
permuta de experiências, nos elucide a trilhar novas abordagens de Desenvolvimento 
Sustentável. 
 
A todos o nosso Obrigado! 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Alcochete 
Luís Miguel Carraça Franco, Dr. 
 


