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PEDA – PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DE ALCOCHETE 

Fórum Cultural – 3 de Julho de 2009 

 

• O território de Alcochete tem uma História que remonta à 

ocupação pré-romana. Durante a sua existência, 

desempenhou um papel de enorme relevância durante a 

fase histórica dos descobrimentos, foi berço de reis e local 

de preferência das cortes nos sécs. XIV e XVI. 

 

• Ao longo da sua História Contemporânea, assumiu um papel 

estruturante no desenvolvimento da Região, mantendo a sua 

importância no plano económico pelas actividades agrícola 

e salineira, mas também pela fortíssima identidade cultural 

que nos caracteriza, apesar de alguns períodos de 

periferização resultantes do crescimento da margem norte 

da AMLx. 

 

• Com a inauguração da Ponte Vasco da Gama em 1988, 

assistimos a uma alteração profunda do paradigma 

existente, ganhando novas acessibilidades e vantagens 

competitivas resultantes do seu posicionamento territorial e 
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da sua relação com áreas emergentes e dinâmicas da 

AMLx. 

 

• Com este novo paradigma em desenvolvimento, o nosso 

território foi crescendo e, com a intervenção do Poder Local 

Democrático, houve o cuidado para Planear à escala e 

dimensão humanas, com a preocupação adicional de 

acrescentar mais valor ao Património herdado e 

reconhecido, implementando uma dinâmica territorial que, 

sem perder de vista as nossa raízes identitárias, assegurasse 

um correcto planeamento e ordenamento do território, 

visando o desenvolvimento sustentado do Município de 

Alcochete. 

 

• Alguns indicadores disponíveis revelam que Alcochete 

continua a ser um território atractivo e integrativo com 

enormes potencialidades. De acordo com o “Retrato 

Territorial de Portugal 2007”, Alcochete cresceu 

demograficamente (entre 2001-2005 – 27%). Apesar da 

conjuntura económica e financeira difícil que atravessamos, o 
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Concelho de Alcochete continua a revelar um índice de 

dinamismo de mercado interessante, com uma Taxa de 

Atracção de Empreendedorismo e de Emprego razoável. 

 

• Mas, também, um território sujeito aos fenómenos negativos 

que se verificam no País e no Mundo, de tendências de 

“Metropolitanização e litoralização”, de terciarização da 

sua economia e de outros desafios que importa equacionar. 

 

• Nesse sentido e como é do conhecimento público, a CMA, no 

início deste mandato, decidiu retomar o processo de revisão 

do PDM (deliberado pela CMA em 1999 e reiterado em 

2000) para adequar convenientemente os seus instrumentos 

de Planeamento às novas realidades e desafios. 

 

• No início de 2008, consubstanciado com a RCM n.º13/2008 

de 22 de Janeiro, o Governo da República anuncia a 

localização do NAL no Campo de Tiro de Alcochete e uma 

série de outros investimentos estruturantes, como a 

Plataforma Logística do Poceirão, a Nova Ponte Barreiro – 
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Chelas, a Rede de Alta Velocidade e novas acessibilidades 

rodo – ferroviárias, com forte impacto para a Região em 

que nos inserimos, mas também para o País e para a nossa 

inserção geo – estratégica internacional. 

 

• Perante estes enormes desafios, foi necessário adequar o 

ritmo de revisão do PDM, lançar procedimentos concursais 

para a elaboração das cartas da REN, da Avaliação 

Ambiental Estratégica, participar activamente e, em 

simultâneo, no processo de alteração do PROT e inscrever 

nos nossos objectivos e instrumentos de planeamento estes 

novos desafios. 

 

• De acordo com estes desideratos, no 2.º semestre de 2008, 

convidámos o Prof. Augusto Mateus e sua equipe técnica 

para elaborar um “Plano de Desenvolvimento Estratégico do 

concelho de Alcochete”, desafio que o nosso ilustre 

convidado aceitou sem reservas e até com entusiasmo, não 

só por razões profissionais, mas também, pela sua relação 

afectiva com o nosso concelho. 
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• Já em 2009 e na posse de mais elementos disponíveis 

quanto aos objectivos e modelo territorial proposto para o 

PROTAMLx, começámos a trabalhar activamente com a 

equipe do Prof. Augusto Mateus, no sentido de iniciar a 

elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento de 

Alcochete, tarefa que vamos desenvolver até ao final do 1.º 

semestre de 2010. 

 

• No entanto, este trabalho de importância estratégica para o 

Município tem algumas particularidades conceptuais que 

gostaríamos de vos enunciar. 

 

• Em primeiro, lugar pretendemos elaborar um Plano 

Estratégico que se constitua verdadeiramente como uma 

autêntica “ Carta Magna do Concelho de Alcochete” – uma 

Carta de Compromissos, não apenas para a Autarquia, mas 

um instrumento operacional dirigido a todos os serviços 

públicos, aos agentes económicos, sociais, culturais, como 

para os cidadãos em geral – um Plano Dinâmico e 
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Estratégico que responda ao desafio maior, tema central 

desta conferência – “Alcochete 2025 – Visão e Estratégia”. 

 

• Depois, pretendemos que esse instrumento seja o resultado, 

de um envolvimento absoluto de todos os intervenientes, 

construindo a concertação necessária e desenhando as 

soluções para melhor responder aos desafios que temos 

pela frente, privilegiando um modelo de governação 

democrática e participada que constantemente perseguimos, 

com o objectivo permanente de transformar o cidadão no 

centro do poder, ele que vive a “urbe” e nela vive, 

constituindo a sua razão de ser e o destinatário último de 

todas as políticas. 

• Finalmente, porque queremos perspectivar o futuro do nosso 

concelho, com uma elevada qualidade de vida para os seus 

munícipes, suportada por um modelo de desenvolvimento 

que valorize as nossas potencialidades endógenas, que 

promova uma actividade económica e turística de 

qualidade, que reforce a capacidade do nosso tecido 

económico, que desenvolva actividades de Inovação e 
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Tecnologia, que valorize o nosso sistema de conhecimento, 

que promova a coesão do nosso tecido social e que afirme o 

nosso território no contexto regional, nacional e 

internacional. 

 

• Para concluir e antes de passar a palavra ao Professor 

Augusto Mateus, gostaria, em meu nome pessoal e do 

Executivo Municipal, de agradecer a presença do Professor 

Augusto Mateus nesta nossa Conferência e a sua resposta 

positiva relativamente ao desafio que lhe propusemos.  

 

• Dizer-vos, também, que ele dispensa apresentações e a 

enunciação do seu prestigiado e vastíssimo currículo 

profissional. No entanto, permito-me relembrar que, entre 

muitos dos trabalhos técnicos e científicos desenvolvidos pela 

equipa que superiormente dirige, o Professor Augusto 

Mateus desenvolveu mais de uma centena de Planos 

Estratégicos de Municípios em todo o País, participou 

activamente na elaboração de PROT’s, esteve envolvido no 

estudo do LNEC que suportou tecnicamente a decisão 
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política do NAL no CTA e integra, no momento, o consórcio 

que irá desenvolver a Avaliação Ambiental Estratégica do 

NAL e é reconhecido como um perito de prestígio nacional e 

internacional. Acresce um facto, para nós muito relevante, 

que creio não constituir uma inconfidência, que tem que ver 

tem a relação afectiva muito forte que o Professor Augusto 

Mateus tem com o nosso concelho. Razões bastantes para o 

saudar, agradecer a sua presença e contributo que muito 

nos honra. 

 

• Uma palavra final de agradecimento a todos aqueles que 

nos honraram com a sua presença. Fazer votos para que 

participem activamente nesta Conferência e noutras que se 

irão realizar no futuro e com a sua participação contribuir 

para o desenvolvimento sustentado do nosso concelho! 

 

 

Muito Obrigado e Viva Alcochete! 


