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VIII.1.1. O CONHECIMENTO DO ESTADO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO 

 
 
Das perspetivas que se entrecruzam sobre o conceito de ordenamento do território, sustenta-se que 
esse traduz quer a organização (física) do território, quer o conjunto dos instrumentos, ações e 
atividades que a determinam e proporcionam1. É próximo desta segunda vertente que nos termos do 
n.º 4, do artigo 146.º do RJIGT2 o “estado do ordenamento do território” é entendido como o “balanço 
da execução dos instrumentos de gestão territorial objeto de avaliação”, neste caso, o Plano Diretor 
Municipal eficaz (PDMVA)3. Com este quadro o n.º 3 do artigo 98.º consagra a obrigatoriedade do 
PDM ser revisto decorridos 10 anos da sua entrada em vigor, adiantando que essa [a revisão] deve 
ser prosseguida “(...) com base numa avaliação da sua execução (...)”. Neste sentido, os 
“Fundamentos da Revisão do PDMVA” (CMVA, 2011; Aviso 6401/20011, de 8 de Março) sustentam 
da “premência (...) em reapreciar a estrutura e conteúdos (documental e material), e a sua atual 
eficácia e eficiência no processo de gestão (...) e no ordenamento e desenvolvimento do território”.  
 
Assim, depois de clarificada a situação de referência do concelho, do ponto de vista das caraterísticas 
que lhe dão cunho e identidade, antes da concretização da estratégia para o desenvolvimento e da 
elaboração da proposta de ordenamento, é oportuno ponderar e clarificar o “estado do ordenamento 
do território” do concelho. Nesse sentido será apreciada e avaliada a execução do PDM eficaz, 
incluindo a sua relação com outros instrumentos de gestão territorial (IGT) vigentes no território 
municipal. O conhecimento profundo do PDMVA em revisão, assim como dos restantes PMOT (Plano 
de Pormenor da Zona Industrial de Viana do Alentejo/PPZIVA) e da sua execução, permite identificar 

                                                             
1 Para mais sobre o assunto, vd. TOMÉ (2000). 
2 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial publicado pelo DL 380/99, de 22 de setembro na sua redação atual. 
3 Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros 12/97, de 22 de janeiro, publicada no Diário da República, 1.ª Série-B, de 2005. 
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desvios e promover convergências, bem como apoiar a definição da proposta de ordenamento e 
amadurecer a estratégia de desenvolvimento1. 
 
Esta avaliação irá centrar-se, numa primeira fase, na caraterização do PDM, focalizando-se sobre o 
seu conteúdo, princípios, objetivos e estratégia definida; segue-se uma abordagem sobre a sua 
dinâmica2 e dos PMOT eficazes e respetiva execução urbana3 e das propostas setoriais neles 
integradas. Terminará com a identificação dos estrangulamentos à gestão que importa 
minimizar/eliminar e a sistematização de alguns aspetos a reter para o ordenamento e 
desenvolvimento do território. 
 
 

VIII.1.2. O PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO. O 
INSTRUMENTO, SUA DINÂMICA E EXECUÇÃO 

 
 
As iniciativas conducentes a promover o ordenamento do concelho de Viana do Alentejo têm-se 
traduzido na elaboração de alguns instrumentos de gestão territorial, como sejam, o Anteplano de 
Urbanização de Viana do Alentejo de 19494 ou o Plano Geral de Urbanização de Viana do 
Alentejo5. Contudo é com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/97 que ratificou6 o PDMVA, 
nos termos do DL 69/90, de 2 de março, e com a sua publicação, que o território municipal foi 
abrangido por um IGT no sentido que o RJIGT os define, e assim dado início à sua execução. 
 
 

                                                             
1 A estratégia de desenvolvimento do concelho e Viana do Alentejo foi previamente definida pela CMVA (2012), carecendo apenas de 
atualização e amadurecimento como pilar do PDM de 2.ª geração. 
2 Nos termos definidos no artigo 93.º do RJIGT.  
3 Pretende-se com esta análise dar resposta ao disposto na alínea c) do n.º 1 da Portaria 138/05, de 2 de fevereiro que estabelece os 
conteúdos documentais, designadamente do PDM. Refere-se em concreto ao relatório e ou planta com a indicação das licenças ou 
autorizações de operações urbanísticas emitidas, bem como das informações prévias favoráveis em vigor. 
4 Despacho Ministerial de 15 de março de 1949. 
5 Entretanto revogado pelo PDMVA (n.º1 do artigo 70.º). 
6 Exclui de ratificação as disposições constantes da alínea a) do n.º 3 do artigo 13.º, quando se refere ao parcelamento da propriedade, 
os n.os 3, 4, 5 e 6 do artigo 14.º, os artigos 50.º e 51.º, a alínea a) do n.º 2 do artigo 55.º e o n.º 2 do artigo 56.º do Regulamento do 
Plano. 
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VIII.1.2.1. O CONTEÚDO DO PDMVA 
 
Os elementos publicados pela RCM 12/97 constituem apenas uma parte do PDMVA, atendendo a 
que este é integralmente constituído pelos seguintes elementos: 
 

1. FUNDAMENTAIS: 
Regulamento (e respetivos anexos) 
Plantas de Ordenamento (1:25.000, 1:10.000 e 1:5000) 
Planta de Condicionantes (1:25.000)1 

2. COMPLEMENTARES: 
Relatórios de caraterização (programa base e respetiva cartografia) 
Relatório descritivo e propositivo2 (e respetiva cartografia) 
Anexos 

 
Abordaremos estes elementos de seguida, em síntese, dando conta da sua estrutura e principais 
conteúdos, para depois nos atermos sobre os princípios, objetivos e estratégia do PDMVA. 
 

DO REGULAMENTO 
 
O Regulamento determina o regime de uso do território municipal em articulação com as peças 
gráficas do plano. A sua estrutura (vd. figura VIII.1.1) demonstra a centralidade que a classificação 
do solo e as servidões administrativas e restrições de utilidade pública3 possuem. Com efeito, 
o regime de uso (Título II) e as respetivas condicionantes (Título IV e anexo I) compreendem os 
elementos com maior expressão e peso no regulamento denunciando assim à partida o alcance e as 
expetativas do(s) PDM de 1.ª geração focalizado(s) essencialmente na componente 
urbana/urbanística do território, em detrimento do modelo e da estratégia de desenvolvimento 
territorial. 
 

                                                             
1 Não foi objeto de publicação. 
2 Estruturado em duas partes: 1. síntese da caraterização do município e 2. opções de desenvolvimento e proposta de ordenamento. 
3 De referir que estas são tratadas num titulo específico, não obstante depois serem sistematizadas em anexo na forma de fichas do 
regime de servidões. 
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DA PLANTA DE ORDENAMENTO 

 
A Planta de Ordenamento (1:25.000, 1:10.000) desdobra-se em 4 peças: 
 
a. Planta de Ordenamento 1.1; 
b. Planta de Ordenamento Urbano 1.2 – Viana do Alentejo; 
c. Planta de Ordenamento Urbano 1.3 – Alcáçovas; 
d. Planta de Ordenamento Urbano 1.4 – Aguiar. 
 
Desta forma, a planta de ordenamento traduz o essencial da política de ordenamento definida para o 
território municipal, com a escala de abordagem de 1:25.000 (planta de ordenamento 1.1), destacando 

Figura VIII.1.1 
Estrutura do regulamento do PDMVA 
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ainda, do ponto de vista do ordenamento urbano, uma planta para cada sede de freguesia, à escala 
1:10.000 (plantas de ordenamento urbano 1.2 a 1.4) tendo em vista facilitar a leitura e interpretação 
do ordenamento em áreas sujeitas a maior pressão e dinâmica urbanística. As plantas originais foram 
produzidas (e geridas) em formato analógico e, como se pode constatar na figura VIII.1.2, e.g., foram 
elaboradas em tons de cinza com simbologia gráfica pontual, linear e em mancha, neste caso com 
tramas nem sempre bem diferenciadas. A densidade e semiologia gráfica utlizada nem sempre 
facilitam a sua leitura e interpretação (vd. capítulo VIII.1.2.4) e naturalmente a gestão do território. 

 
Do ponto de vista dos conteúdos a planta de ordenamento à escala 1:25.000 tem uma função 
complementar, sobretudo na área dos perímetros urbanos (sedes de freguesia) atendendo ao maior 
rigor das plantas à escala 1:10.000 (vd. quadro VIII.1.1). Desta complementaridade resulta que não 
existem várias plantas de ordenamento, mas apenas uma. 
 

Figura VIII.1.2 
Planta de Ordenamento 1.1 

 
Fonte: PDMVA, 1997; CAOP, 2014. 
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DA PLANTA DE CONDICIONANTES 

 
Na mesma linha da planta de ordenamento, a Planta de Condicionantes (1:25.000) desdobra-se em 
4 peças, distribuindo entre si as servidões administrativas e restrições de utilidade pública vigentes1, 
nomeadamente: 
 
a. Planta de condicionantes 2.0; 
b. Planta de condicionantes 2.1 – RAN e REN; 
c. Planta de condicionantes 2.2 – Espaços naturais; 
d. Planta de condicionantes 2.3 – Infraestruturas, fatores de degradação do ambiente e servidões. 
 

DOS ELEMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Os elementos complementares, designadamente o relatório descritivo e propositivo do PDM2 e 
os elementos anexos, apresentam, genericamente, uma abordagem incipiente, pouco aprofundada 
e com lacunas substantivas em matérias determinantes para uma abordagem e proposta rigorosa3. 
Neste domínio destacam-se, desde logo, as bases estatísticas da década de 80 utilizadas na 
caraterização, e a análise incipiente de muitas matérias, mantendo apenas referências genéricas, 
                                                             
1 Não obstante a planta 2.0 integrar todas as condicionantes (com exceção para os espaços naturais). 
2 Integra duas partes: uma síntese da caraterização do município e as opções de desenvolvimento e proposta de ordenamento. 
3 Aliás como foi padrão dos PDM de 1.ª geração, concretamente no teor dos relatórios de caraterização. 

Quadro VIII.1.1 
Conteúdos da Planta de Ordenamento 

 
Planta de Ordenamento (1:25.000) Planta de Ordenamento (1: 10.000) 

Classificação e qualificação do solo Consolidação urbana 
Redes de infraestruturas Equipamentos (existentes e propostos) 
Espaços culturais: património arquitetónico Património arquitetónico 
Outros elementos Áreas verdes urbanas 
 Limites de planos 
 Rede Viária 
 Programação (prioridades de intervenção) 
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pouco profundas e substantivas, de onde resulta um contributo reduzido para o conhecimento do 
concelho, para a estratégia e propostas de ordenamento, ao que se pode acrescentar uma cartografia 
também ela desatualizada. 
 

DOS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 
 
No n.º 1 do artigo 1.º do regulamento o PDMVA assume 5 princípios orientadores da afetação do 
uso do solo: 
 
a. fixação da população de acordo com as necessidades sustentadas de desenvolvimento; 
b. salvaguarda e proteção das paisagens e sítios, dos ambientes naturais e dos valores 
culturais; 
c. respeito pelos regimes da RAN, REN e servidões e restrições de utilidade pública; 
d. salvaguarda da implantação das infraestruturas básicas e equipamentos de apoio às 
atividades económicas e sua rentabilização; 
e. compatibilização e harmonização dos conflitos na ocupação, uso e transformação do solo. 
 
Destaca-se assim uma perspetiva de desenvolvimento e de ordenamento em que salvaguardando 
os recursos (ambientais, culturais, infraestruturas e equipamentos) e no respeito pelas servidões 
administrativas e restrições de utilidade pública se procede à fixação de população e à 
compatibilização e harmonização de usos.  
 
Se se atender à definição das opções de desenvolvimento e eixos estratégicos, constata-se que a 
estratégia de desenvolvimento foi definida tendo por base diversos “problemas de desenvolvimento” 
que em articulação com as “potencialidades e perspetivas” identificadas poderiam convergir em 
objetivos a concretizar via eixos estratégicos (vd. figura VIII.1.3 e quadro VIII.1.2). 
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Os objetivos identificados tendo por base este pano de fundo eram assim: fixar população e criar 
novas oportunidades de emprego. Neste quadro, os eixos estratégicos então definidos são. 
 
1. promover a atratividade da vila de Viana do Alentejo como espaço residencial e de ocupação para 
os períodos de lazer; 
2. valorizar a pequena agricultura e organizar os circuitos de comercialização dos produtos locais; 
3. fomentar o desenvolvimento da pecuária e a transformação local dos respetivos produtos; 
4. instalar a fileira dos mármores, relançando a atividade extrativa e fomentando o surgimento da 
atividade transformadora dos mármores e apoiando (…) algumas atividades a montante; 
5. valorizar as diversas formas de artesanato local; 

Figura VIII.1.3 
Opções de desenvolvimento e eixos estratégicos do PDMVA 

 
Fonte: Adaptado de CMVA (1992) 

Quadro VIII.1.2 
Problemas de desenvolvimento e potencialidades e perspetivas do PDMVA 

PROBLEMAS DE DESENVOLVIMENTO POTENCIALIDADES E PERSPETIVAS 

1. Escassez de mercado e potencial de mão-de-obra 1. Potencialidades agro-pecuárias 
2. Ausência de fatores de competitividade por atividades com origem extra-
concelhia 

2. Jazidas de rochas ornamentais de qualidade 

3. Inexistência de suporte a formas de pluri rendimento 3. Experiência industrial 
4. Falta de saber-fazer e informação para estimular novas iniciativas de base 
local 

4. Tradições no domínio do artesanato 

5. Estrutura da propriedade como forte entrave à modernização da 
agricultura e à fixação da população 

5. Proximidade a Évora e Montemor-o-Novo 

6. Dificuldade de criação de alternativas de emprego para fixar a sua 
população 

- 

Fonte: Adaptado de CMVA (1992) 
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6. fomentar o surgimento de iniciativas industriais de base local. 
 
Ao definir estes eixos estratégicos, o PDMVA lança objetivos a atingir no desenvolvimento do território 
municipal. Contudo, a incerteza e mutabilidade conduz, por vezes, a uma descoincidência entre o 
previsto e o concretizado. É desta dialética que decorre a possibilidade consagrada no RJIGT de 
introduzir dinâmica nos IGT. 
 

VIII.1.2.2. A DINÂMICA DO PDMVA 
 
Determina o RJIGT que a eficácia1 dos instrumentos depende da sua publicação em Diário da 

Republica, sendo a partir desse momento que o mesmo vincula2 os particulares e as entidades 
públicas. Esta é assim a condição para que se dar início à sua execução (vd. figura VIII.1.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste cenário, por força da forte mudança a que a sociedade está sujeita e que ocorreu desde a 
elaboração do PDMVA - ao nível económico, político, filosófico, legal, etc. - houve a necessidade de 
lhe introduzir alterações, adaptando-o nomeadamente ao quadro legal e estratégico vigente 
(alteração por adaptação ao PROT) e às condições de facto da ocupação urbana existente 
(alteração dos artigos 20.º, 25.º e 26.º do regulamento do plano) (vd. figura VIII.1.4). Abordar-se-á 

                                                             
1 Nos termos do n.º 1 do artigo 148.º. 
2 Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do RJIGT. 

Figura VIII.1.4 
Dinâmica do PDMVA 
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seguidamente cada uma destas alterações, que traduzem a dinâmica do PDMVA até ao momento e 
que lhe garantem a sua identidade. 

ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO AO PROT 
 
A publicação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROT)1 declarou2 como 
incompatíveis um conjunto de disposições dos planos municipais de ordenamento do território que 
com este se manifestem desconformes (vd. figura VIII.1.5), tendo determinado3 que os planos 
municipais “devem ser objeto de alteração por adaptação, nos termos do artigo 97.º” do RJIGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prática são consideradas como incompatíveis com o PROT as disposições que admitam edificação 
em solo rural destinada a habitação em prédios com menos de 4 ha ou a turismo, salvaguardando as 
exceções para aglomerados rurais ou áreas de edificação dispersa previstas no PDM (para o uso 
habitacional) ou para os empreendimentos turísticos isolados e para os espaços de uso turístico (para 
o uso turístico). 
 
Neste sentido, o regulamento do PDMVA foi alterado no: 
 

                                                             
1 RCM 53/2010, de 2 de agosto, retificada pela Declaração de Rectificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro. 
2 Nos termos do n.º 5. 
3 Nos termos do n.º 6. 

Figura VIII.1.5 
Disposições do PDMVA incompatíveis com o PROT Alentejo 

 
Fonte: Adaptado de PROT Alentejo. 
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1. artigo 6.º referente às construções agrícolo-habitacionais em todos os espaços rurais, passou a 
integrar um conjunto de condições de viabilização de edificação em solo rural, designadamente a área 
mínima de parcela; 
2. artigo 8.º referente a construções turísticas passou a designar-se “empreendimentos turísticos 
isolados” e determina quais os empreendimentos turísticos admitidos e os respetivos 
condicionamentos à sua construção, revogando a admissibilidade de “construção de unidades 
turísticas de maior dimensão” (n.º 3 do artigo 8.º da RCM 12/97); 
3. artigo 9.º que carateriza as “áreas agrícolas” vê eliminados os seus n.os 2 e 3 que remetiam para 
a RAN e para o artigo seguinte, respetivamente, o regime de uso admitido; 
4. artigo 10.º referente ao regime de uso nas “áreas agrícolas” passa a determinar as condições de 
viabilização da edificação para fins de habitação (n.º 1.1), para edifícios de apoio à atividade agrícola 
(n.º 1.2) e para os empreendimentos turísticos (n.º 1.3). Mantém ainda o teor dos anteriores n.os 2 a 
5; 
5. artigo 12.º integrado nas “áreas agro-silvo-pastoris” viu o seu n.º6 referente aos projetos turísticos 
admitidos, ser alterado de forma a integrar os condicionamentos a que ficam sujeitos os 
“empreendimentos turísticos isolados”; 
6. artigo 13.º referente à “área de fazendas” passa a integrar as condições de viabilização da 
edificação para fins de habitação (n.º 2) e para edifícios de apoio à atividade agrícola (n.º 3); 
7. artigo 14.º que procede à caraterização e definição do regime de uso das “áreas de floresta de 
protecção” passa a integrar as condições de viabilização da edificação para fins de habitação (n.º 2), 
para edifícios de apoio à atividade agrícola (n.º 3) e para os empreendimentos turísticos (n.º 4). 
Mantém ainda o teor dos anteriores n.os 5 a 12. 
 
Esta alteração permitiu que até à revisão do PDMVA, este se apresente compatível com a estratégia 
de ordenamento e desenvolvimento prevista no PROT Alentejo, decorrendo da revisão do PDMVA a 
integração e adaptação das demais disposições do PROT. 
 

ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 20.º, 25.º E 26.º DO REGULAMENTO 
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A alteração efetuada ao abrigo dos artigos 95.º e 96.º do RJIGT, veio corrigir o regime de uso previsto 
para a categoria “Espaços de indústrias existentes” uma vez que o mesmo se mostrava 
descoincidente (vd. quadro VIII.1.3) com: 
 
a. a ocupação existente - do ponto de vista dos usos; 
b. a edificabilidade existente - do ponto de vista dos parâmetros urbanísticos admitidos, 
concretamente, o índice de implantação. 
 
Desta alteração (na redação dos artigos 20.º, 25.º e 26.º) resultou assim uma maior adequação das 
disposições do plano (no que concerne ao regime de uso e edificabilidade) à realidade municipal, na 
perspetiva de facilitar e agilizar a execução do plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII.1.2.3. A EXECUÇÃO DO PDMVA 
 
A avaliação da execução do PDM permite aferir, de entre outros elementos, a adequabilidade das 
soluções apontadas e perspetivadas pelo mesmo. Deste modo encontra-se uma correlação positiva 
entre a execução do plano e o sucesso e adequação das suas medidas às especificidades e 
dinâmicas locais1. 
 

                                                             
1 E supramunicipais na medida em que a solução apontada pode estar ancorada e/ou direcionada para a economia regional ou até 
mesmo nacional ou internacional. 

Quadro VIII.1.3 
Fundamento da alteração dos artigos 20.º, 25.º e 26.º do PDMVA 

FUNDAMENTO OCUPAÇÃO ATUAL 
REGIME PREVISTO NO 

PDMVA 

Ocupação do solo 
Habitação, comércio, 
serviços e indústria1 

Uso industrial 

Edificabilidade admitida 
Índice de implantação de 0,2 

a 0,8 
Índice de implantação de 0,6 

a 0,8 
Fonte: Adaptado de CMVA (2012) 
Nota: 1. A principal unidade industrial encontrava-se, à data, desativada. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 

23 

Por forma a sistematizar a informação, esta análise incidirá sobre a “execução urbana” do plano onde 
se avalia o grau de consolidação1 de cada perímetro urbano, aferindo as necessidades de 
reclassificação do solo (de rural para urbano ou de urbano para rural), nos termos do RJIGT e do DR 
11/09, de 29 de maio. Numa outra perspetiva e, atendendo a que o PDM é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento, procede-se a uma análise da execução das “propostas 
setoriais” assim identificadas pelo PDM no seu “relatório descritivo e propositivo” (CMVA, 1992). 
 

A CONSOLIDAÇÃO URBANA NO CONCELHO 
 
A consolidação urbana2 do concelho de Viana do Alentejo, concretamente das três sedes de 
freguesia, demonstra que, desde a entrada em vigor do PDM3, a área urbana consolidada do 
concelho, i.e., efetivamente ocupada, sofreu um aumento de 45% (vd. quadro VIII.1.44). Contudo, 
como se pode verificar no mesmo quadro, este crescimento foi diferente e teve vicissitudes próprias 
em cada sede de freguesia, constatando-se variações na ordem dos 63% em Aguiar e de 35% em 
Alcáçovas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Assumido como a área ocupada e comprometida de cada perímetro urbano. São assim aqui inseridos os compromissos 
urbanísticos do município nos termos do previsto na Portaria 138/2005, de 2 de fevereiro. 
2 Esta consolidação urbana corresponde exclusivamente ao período pós entrada em vigor do PDMVA. A análise da evolução urbana 
dos aglomerados encontra-se no capítulo V.2. 
3 A informação cartográfica disponível é de 1995, ou seja, dois anos antes da entrada em vigor do plano. 
4 Ver ainda a este respeito o capítulo V.2.2. 

Quadro VIII.1.4 
Consolidação urbana (1995/2010) 

Freguesia 
Espaço urbano consolidado1 (m2) Variação 

(%) 1995 2010 
Aguiar 127.463 207.750 63 

Alcáçovas 540.747 730.412 35 

Viana do Alentejo 654.465 985.236 50 

Total 1.344.451 1.923.398 45 
Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995 
Nota: 1. Nos termos definidos no DR 9/2009, de 29 de maio, como “área urbana consolidada”, ficha 14. Estes valores foram aferidos a 
partir de fotointerpretação da área urbana construída, infraestruturada e comprometida (vd. figuras VIII.1.8, VIII.1.9 e VIII.1.10). 
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Contudo, dando enfoque à programação urbana do PDMVA1 é possível perceber que a evolução 
urbana prevista no PDMVA se traduziria num aumento de 6.051 fogos no período de vigência do 
plano, o que se revela muito superior ao que realmente foi executado (vd. figura VIII.1.6). Este 
facto demonstra para já que os perímetros delimitados no PDMVA se apresentam ocupados muito 
aquém do que era passível de ser concretizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na realidade, comparando o número de alojamentos previstos no PDM2 e os que foram efetivamente 
concretizados3, o concelho apresenta uma taxa de execução de 59% (em Alcáçovas a execução é de 
58%, em Viana do Alentejo de 69% e em Aguiar de 40%), i.e., existem menos 41% alojamentos no 
concelho do que era possível fazer para o horizonte temporal do plano4. 
 
Estas conclusões são reforçadas e complementadas com uma abordagem da ocupação efetiva 
desse crescimento urbano, na medida em que o crescimento não é compacto, incluindo por isso, 
naturalmente, áreas em consolidação e/ou a consolidar. Com efeito nas últimas décadas, de acordo 

                                                             
1 Metodologicamente optou-se por aferir a área livre em cada aglomerado e aplicar-lhe os parâmetros de ocupação urbana previstos 
no plano, designadamente a densidade habitacional: 40 fogos/ha em solo urbano para Viana do Alentejo e Alcáçovas e de 25 fogos/ha 
em solo urbano de Aguiar e em todo o solo urbanizável do concelho. 
2 Este cálculo teve por base os valores do número de alojamentos em 1991 acrescido do número de alojamentos que resultaria da 
execução a 100% do previsto no PDMVA, aplicando os parâmetros urbanísticos às áreas livres em 1995. 
3 Refere-se ao número de alojamentos de acordo com os censos 2011. 
4 Note-se que o horizonte temporal do plano é 1997/2007 e que a análise que agora aqui se apresenta é de 1997/2011. 

Figura VIII.1.6 
Alojamentos previstos e executados (1997/2011)  

 
Nota: atente-se à inclinação negativa das linhas de evolução. 
Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995 e INE, censos 2011. 
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com a análise da evolução demográfica e do número de alojamentos e edifícios1 (vd. figura 
VIII.1.7) constata-se que o crescimento demográfico do concelho (0,4%) não acompanhou o 
crescimento do parque habitacional (23,9%) nem mesmo o do edificado (21,5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste domínio, contudo, o concelho encerra realidades distintas que traduzem as especificidades do 
território: 
 
1. a freguesia de Viana do Alentejo apresenta um crescimento demográfico modesto, a par com 
a variação mais significativa ao nível dos alojamentos e a segunda mais expressiva no que 
concerne ao edificado; 
2. a freguesia de Alcáçovas apresenta perda de habitantes, não obstante o aumento do número 
de edifícios e alojamentos; 
3.a freguesia de Aguiar, com menor expressão absoluta em população, alojamentos e edifícios, é 
a que regista maiores taxas de variação demográficas e de edifícios. 
 
Atender-se-á de seguida e em pormenor a cada um dos aglomerados urbanos, designadamente ao 
seu grau de consolidação urbana. 
 
                                                             
1 Note-se que os dados aqui analisados correspondem aos dados dos censos (1991, 2001 e 2011) e que, por esse motivo apenas 
integram o edificado com funções residenciais. Esta questão é particularmente importante se atendermos para a evolução urbana de 
Viana do Alentejo, concretamente para a expressão que a área industrial tem no total do crescimento urbano da última década. 

Figura VIII.1.7 
Evolução urbana (1991-2011) 

 
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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DA CONSOLIDAÇÃO URBANA DE VIANA DO ALENTEJO 
 
A sede de freguesia e de concelho, a vila de Viana do Alentejo, de acordo com o quadro VIII.1.4, 
apresenta um crescimento do seu espaço urbano consolidado de 50%, portanto, um crescimento 
intermédio entre o que ocorreu em Aguiar e Alcáçovas. 
 
O seu grau de consolidação, considerando a qualificação do solo do PDMVA (vd. figura VIII.1.8), 
apresenta-se heterogéneo, não se restringido a um crescimento para fins habitacionais. Em rigor, a 
maior variação (1.210%) e maior diferença em termos absolutos (um aumento de 130.661m2 o que 
representa 39% de todo o crescimento registado) (quadro VIII.1.5) ocorreu na classe “espaço 
industrial proposto” determinado pelo crescimento/consolidação da zona industrial (ZIVA), no setor 
leste da vila, evidenciando a importância crescente da atividade económica local (vd. capítulo IV.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No entanto, é ainda expressivo o crescimento das “áreas verdes urbanas”1 (que corresponde a 20% 
do total do crescimento ocorrido neste período), no setor oposto do aglomerado em relação à ZIVA, 
i.e., a oeste do aglomerado, sem qualquer consolidação em 1995, o que mostra a aposta na 

                                                             
1 “As zonas verdes de utilização coletiva, devidamente equipadas, constituem áreas públicas destinadas ao recreio e lazer ao ar livre” 
(artigo 22.º, n.º 1 do PDMVA). 

Quadro VIII.1.5 
Crescimento urbano (m2) segundo a classe de espaço (1995/2010) – Viana do Alentejo 

Classe de espaço1 1995 2010 Vção Dif. % 
Área de equipamento existente 101.991 118.227 16 16.236 5 
Área urbana consolidada 469.549 505.490 8 35.940 11 

Áreas verdes urbanas 0 66.912 - 66.912 20 

Espaço industrial existente 38.106 50.207 31,8 12.101 4 

Espaço industrial proposto 10.803 141.463 1.210 130.611 39 

Espaços urbanizáveis não programados 28.059 78.484 180 50.425 15 
Espaços urbanizáveis não programados II 5.957 24.452 310 18.495 6 

Total 654.465 985.236 50 330.771 - 
Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. Vção – Taxa de variação entre 1995 e 2010 (em %); Dif. –  diferença, em valores absolutos, entre 
a área de 1995 e a de 2010; % - percentagem que a diferença representa no todo da diferença. 
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qualificação urbana, e ainda o relativo crescimento dos espaços “urbanizáveis não consolidados”, no 
setor centro-norte da vila (vd. figura VIII.1.8). 
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Na sequência desta evolução, o perímetro urbano atual de Viana do Alentejo (vd. quadro VIII.1.6 e 
figura VIII.1.8) apresenta um grau de consolidação1 de 77,4%, onde as classes de espaços com maior 
grau de consolidação são as áreas destinadas a equipamentos e espaços verdes (área verde urbana 
e área de equipamento existente) seguidas pelos espaços industriais (existentes e propostos) e a 
área urbana consolidada. 

 
A distribuição deste grau de consolidação pelas diferentes classes permite aferir que a vila de Viana 
do Alentejo se encontra servida por equipamentos2 e espaços verdes, constituindo assim um 
aglomerado relativamente qualificado do ponto de vista do espaço urbano e atrativo, e ainda constatar 
que a atividade económica se tem vindo a instalar neste aglomerado contribuindo para a consolidação 

                                                             
1 Assumindo as áreas ocupadas e comprometidas. As áreas comprometidas resultam da informação da CMVA (18/03/2015) referente 
aos compromissos urbanísticos, tendo sido considerados, para efeitos de apuramento do grau de consolidação urbana dos 
aglomerados, apenas os alvarás de loteamento, por constituírem a única tipologia com expressão geográfica relevante. Porém, do 
anexo 1 constam uma tabela e três figuras relativas à identificação da totalidade dos compromissos urbanísticos. 
2 Ver a este respeito o capítulo V.3. 

Quadro VIII.1.6 
Grau de consolidação urbana segundo a classe de espaço – Viana do Alentejo 

Classe de espaço1 
Livre Ocupado Comprometido 

Total 
Área (m2) % Área (m2) % 

Área 
(m2) % 

Área de Equipamento Existente 4977,71 3,86 124003,40 96,14  - 128981,08 

Área Urbana Consolidada 80663,48 13,50 487254,28 81,55 29566,86 4,95 597483,20 

Áreas Verdes Urbanas 2011,50 2,92 66912,28 97,08 3,67 0,01 68927,46 

Espaço Industrial Existente 995,00 1,84 36261,58 67,00 16867,95 31,17 54124,58 

Espaço Industrial Proposto 27660,13 13,84 141463,43 70,78 30752,71 15,39 199876,21 

Espaços Urbanizáveis Não Programados 93604,86 50,88 78485,02 42,66 11885,31 6,46 183968,39 

Espaços Urbanizáveis Não Progr. Prioridade II 101944,68 80,61 24452,27 19,33 69,92 0,06 126466,83 

Perímetro Urbano 311857,38 22,93 958832,26 70,51 89146,42 6,56 1359827,75 

Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995; CMVA – informação dos compromissos urbanísticos (18/03/2015). 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. 
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dos espaços destinados a atividade económica e certamente para o dinamismo económico do 
aglomerado. 
 
Com graus de consolidação menos significativos destacam-se os “espaços urbanizáveis não 
programados” e os “espaços urbanizáveis não programados prioridade II”, ou seja, as áreas de 
expensão propostas para fins residenciais/mistos. No total, as áreas livres destas classes 
correspondem a cerca de 14,4% do total do perímetro urbano. 
 

DA CONSOLIDAÇÃO URBANA DE ALCÁÇOVAS 
 
Alcáçovas é a sede de freguesia onde se registou o menor crescimento (35%) do espaço urbano no 
período de vigência do PDMVA, ainda que a classe de uso que apresenta a maior taxa de variação 
(718%) (quadro VIII.1.7) foram os “espaços urbanizáveis não programados”, que correspondem à 
área de expansão urbana do aglomerado. Contudo, em valores absolutos é a classe “área urbana 
consolidada” que tem a maior expressão territorial no total do crescimento urbano do aglomerado, 
pelo facto de ser a de maior dimensão. Este crescimento ocorreu essencialmente nos setores N e W 
do aglomerado, tendo ainda algum significado no setor SE. É de assinalar neste setor a relativa 
consolidação de zona industrial (vd. figura VIII.1.9) traduzindo o crescente e assinalável dinamismo 
da atividade económica local, sobretudo relacionada com doçaria, pimentão e chocalho (vd. capítulo 
IV.1). 

Quadro VIII.1.7 
Crescimento urbano (m2) segundo a classe de espaço (1995/2010) – Alcáçovas 

Classe de espaço1 1995 2010 Vção Dif. % 
Área de equipamento existente 40.542 40.542 0 0 0 

Área urbana consolidada 493.731 572.204 16 78.473 42 

Áreas verdes urbanas 0 43.211 - 43.211 23 

Espaço industrial proposto 0 21.494 - 21.494 11 

Espaços urbanizáveis não programados 6.473 52.960 718 46.487 24 
Alcáçovas 540.747 730.412 35 189.665 - 

Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. Vção – Taxa de variação entre 1995 e 2010 (em %); Dif. – diferença, em valores absolutos entre a 
área de 1995 e a de 2010; % - percentagem que a diferença representa no todo da diferença. 
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Atualmente o perímetro urbano de Alcáçovas (vd. quadro VIII.1.8 e figura VIII.1.9) apresenta-se 
maioritariamente consolidado (72,5%). As classes de espaços com maior grau de consolidação são 
a “área de equipamento existente”, as “áreas verdes urbanas” e a “área urbana consolidada”. De 
referir ainda que, do ponto de vista da qualificação do espaço urbano, Alcáçovas regista 87,2% das 
áreas verdes ocupadas, isto é, intervencionadas para o fim que lhes foi definido o que reforça 
qualificação urbana e a atratividade do aglomerado. 

Com graus de consolidação menos significativos destacam-se o “espaço industrial proposto” e os 
“espaços urbanizáveis não programados”, ou seja, as áreas de expensão propostas para fins 
industriais e para fins residenciais/mistos. No total, as áreas livres destas classes correspondem a 
cerca de 14,6% do total do perímetro urbano. 
 

DA CONSOLIDAÇÃO URBANA DE AGUIAR 
 
O aglomerado de Aguiar sofreu, na vigência do PDMVA, uma evolução de 63% (quadro VIII.1.9)1, 
sentida a sul e particularmente no setor norte da vila, na saída para Évora (figura VIII.1.10), com a 
consolidação de um novo loteamento urbano de habitação unifamiliar e maioritariamente em banda, 
de dimensão significativa. Este crescimento de Aguiar apresenta relação com o crescimento efetivo 

                                                             
1 vd. também o capítulo V.2. a propósito do crescimento urbano das sedes de freguesia.  

Quadro VIII.1.8 
Grau de consolidação urbana segundo a classe de espaço – Alcáçovas 

Classe de espaço1 
Livre Ocupado Comprometido 

Total 
Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % 

Área de Equipamento Existente 3259,33 7,44 40554,27 92,56  - 0,00 43813,60 

Área Urbana Consolidada 102352,27 15,09 572203,35 84,38 3547,19 0,52 678102,81 

Áreas Verdes Urbanas 8393,29 12,79 43212,51 65,83 14036,79 21,38 65642,59 

Espaço Industrial Proposto 22753,18 49,81 21494,40 47,05 1432,63 3,14 45680,21 

Espaços Urbanizáveis Não Programados 155075,22 68,47 52960,38 23,38 18454,81 8,15 226490,41 

Perímetro Urbano 291833,29 27,54 730424,91 68,93 37471,43 3,54 1059729,62 

Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995; CMVA – informação dos compromissos urbanísticos (18/03/2015). 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA.  
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que aí foi verificado no último período censitário (vd. capítulo IV.1) e que traduz, per se, a influência 
de Aguiar (certamente devido ao preço da renda locativa) sobre Évora em atrair população que 
diariamente se desloca entre estas duas localidades essencialmente por razões profissionais (vd. 

capítulo V.5). 

 
Se atentarmos para a evolução de Aguiar em função da qualificação do solo do PDMVA, verifica-se 
que é a classe de uso “espaços urbanizáveis não programados” a que apresenta maior taxa de 
variação e simultaneamente a maior diferença em termos absolutos. Correspondem, provavelmente, 
no caso vertente, aos prédios de maior dimensão e com capacidade para acolher maiores 
investimentos urbanos. 
 
  

Quadro VIII.1.9 
Crescimento urbano (m2) segundo a classe de espaço (1995/2010) - Aguiar 

Classe de espaço1 1995 2010 Vção Dif. % 
Área de equipamento existente 3.924 3.924 0 0 0 
Área de equipamento proposto 10.546 18.463 75 7.917 10 
Área urbana consolidada 112.503 123.291 10 10.788 13 
Áreas verdes urbanas 0 4.052 - 4.052 5 
Espaços urbanizáveis não programados 490 58.019 11.737 57.529 72 

Total 127.463 207.750 63 80.287 - 
Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. Vção – Taxa de variação entre 1995 e 2010 (em %); Dif. – diferença, em valores absolutos, entre 
a área de 1995 e a de 2010; % - percentagem que a diferença representa no todo da diferença. 
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No presente o perímetro urbano de Aguiar (vd. quadro VIII.1.10 e figura VIII.1.10) apresenta um grau 
de consolidação de 79%. As classes de espaços com maior grau de consolidação são as áreas 
destinadas a equipamentos (existente e proposto) assim como a “área urbana consolidada”. Ainda 
com uma percentagem considerável de consolidação encontram-se os “espaços urbanizáveis não 
programados”, ou seja, as áreas de expansão urbana. 

 
A distribuição deste grau de consolidação pelas diferentes classes permite aferir que Aguiar tem as 
áreas destinadas a equipamentos praticamente esgotadas o que poderia numa primeira leitura 
determinar que este aglomerado se encontra bem servido por equipamentos, contudo, na realidade 
a área definida nesta classe é percentualmente muito reduzida pelo que se denota a necessidade de 
proceder à sua ampliação1. 
 
Ainda no que concerne à qualificação urbana do aglomerado e à sua atratividade constata-se que as 
áreas verdes urbanas se encontram maioritariamente por consolidar, isto é, sem qualquer intervenção 
pelo que é importante promover a requalificação destes espaços. 
 
 
 
 
                                                             
1 Ver a este respeito o capítulo V.3. 

Quadro VIII.1.10 
Grau de consolidação urbana segundo a classe de espaço – Aguiar 

Classe de espaço1 
Livre Ocupado Comprometido2 

Total 
Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % 

Área de Equipamento Existente - 0 3.924 100 -  3.924 
Área de Equipamento Proposto 501 3 18.463 97 -  18.964 
Área Urbana Consolidada 1.192 1 123.291 99 -  124.483 
Áreas Verdes Urbanas 14.494 78 4.052 22 -  18.546 
Espaços Urbanizáveis Não Programados 37.398 39 58.019 61 -  95.418 
Perímetro Urbano 53.586 21 207.750 79 -  261.335 

Fonte: PDMVA, 1997; DGT, 2012 e CNIG, 1995; CMVA – informação dos compromissos urbanísticos (18/03/2015). 
Notas: 1. Nos termos do artigo 5.º do PDMVA. 2. Não existem compromissos urbanísticos na área do perímetro urbano de Aguiar (CMVA, 18/03/2015). 
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A EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS SETORIAIS 
 
O PDMVA integra no “relatório descritivo e propositivo” um conjunto de propostas setoriais concretas, 
no domínio das infraestruturas, equipamentos e habitação e de orientações para a ação do município 
na linha da estratégia definida. Estas distribuem-se por 6 áreas de intervenção: 
 
1. rede viária e transportes; 
2. abastecimento de água; 
3. drenagem e tratamento de águas residuais; 
4. recolha e tratamento de resíduos sólidos; 
5. programação de equipamentos coletivos; 
6. habitação e urbanismo. 
 
Atendendo ao volume de propostas, optamos por fazer a sua sistematização no quadro VIII.1.11 e aí 
assinalar o grau execução das mesmas1 ( executada; X – não executada). 

 
Quadro VIII.1.11 

Execução das propostas setoriais 

PROPOSTA EXECUÇÃO 
Rede Viária e Transportes 
Alargamento do perfil transversal da ER 254/EN 257  
Construir uma variante a Viana do Alentejo X 
Ordenar o trânsito na ER 254 no interior do perímetro urbano de Aguiar  
Alterar o perfil transversal da ER2/EN257/ER384  
Construir uma variante a Alcáçovas X 
Alterar o perfil transversal da EM 516 e CM 1118 X 
Abastecimento de Água 
Reforçar o sistema com mais um furo  
Implementar o projeto de automatização do abastecimento  
Construir um reservatório elevado em Viana do Alentejo  
Remodelar e redimensionar a rede de distribuição 1 
Construir um reservatório elevado em Alcáçovas  
Criar um sistema intermunicipal de abastecimento de água a Viana do Alentejo e a Portel a partir da 
barragem do Alvito. NA 

                                                             
1 Note-se que por vezes uma ação integra diferentes intervenções pelo que se apresenta como parcialmente executada. 
NA – não se aplica 
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Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 
Ativar a ETAR de Viana do Alentejo  
Construir uma 2.ª ETAR para Viana do Alentejo  
Executar a estação elevatória de águas residuais de Alcáçovas  
Remodelar a ETAR de Aguiar (ou construir uma nova) X 
Remodelar a rede de drenagem de Viana do Alentejo X 
Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos 
Comprar contentores  
Executar um aterro sanitário NA 
Programação de Equipamentos Coletivos 
Criar uma creche/jardim de infância em Viana do Alentejo  
Criar um centro de atividades de tempos livres em Alcáçovas  
Criar novas unidades de apoio à 3.ª idade  
Revitalizar a Casa do Povo de Alcáçovas X 
Ampliação dos serviços de saúde  
Criar um arquivo municipal na sede de concelho  
Criar uma extensão da biblioteca municipal em Alcáçovas  
Constituir uma associação em Aguiar  
Construir na sede de concelho um pavilhão de desporto, uma pista de atletismo e uma piscina coberta 1 
Construir espaços verdes em Viana do Alentejo e em Alcáçovas  
Habitação e Urbanismo 
Dar prioridade à recuperação (e preservação) das habitações X 
Definir um normativo de orientação da recuperação e da construção de habitações novas X 

Fonte:PDMVA97 
 Nota: 1. Parcialmente concretizada 

 
Da sua análise podemos constatar que a maior parte das propostas do PDMVA97 não foram 
executadas nos 16 anos de eficácia do plano, com exceção para a programação de equipamentos. 
Assistiu-se assim, neste período, a um aumento da oferta de equipamentos e a sua qualificação, 
tendo sido secundarizadas as intervenções no domínio das infraestruturas, urbanismo e habitação. 
Note-se no entanto que, segundo os censos 2011, as taxas de cobertura de infraestruturas básicas 
são significativas no concelho, estando mesmo próximo dos 100% (vd. capítulos IV.2 e V.4). 
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VIII.1.2.4. OS ESTRANGULAMENTOS DO PDMVA 
 

Os fatores que determinaram o processo de revisão do PDMVA1 encontram-se amplamente refletidos 
nos fundamentos técnicos para a revisão e ainda no capítulo I.2.12 (vd. figura I.2.3). Contudo, na 
perspetiva da aplicabilidade dos conteúdos do plano às exigências da gestão do território, é ainda 
possível identificar mais dois fatores, articulados com os já definidos e diretamente relacionados com 
estrangulamentos do instrumento em si. São eles a “desadequação à realidade” e a “insuficiência 
e inexistência de conteúdos” (vd. figura VIII.1.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESADEQUAÇÃO À REALIDADE 
 
O longo período de vigência do PDM3 implica a sua progressiva desatualização e desadequação à 
realidade territorial, dinâmica e mutável, contrariamente ao instrumento. Por esse motivo este 
“estrangulamento” assume uma importância estratégica em todo o processo de revisão. Contudo, 

                                                             
1 Encontram-se identificados os seguintes fatores: imposição legal, desatualização, limitações da cartografia e operacionalização e 
gestão do PDM, desarticulação com planos, programas e estratégia de desenvolvimento, necessidade de se integrar com o SNIT e 
modelo de dados dos PDM e conjuntura económica atual. 
2 O PDM de Viana do Alentejo de 2.ª geração. Do procedimento de dinâmica aos fundamentos da revisão. 
3 Relembrar que o plano entrou em vigor em 1997, ou seja, há 15 anos. 

Figura VIII.1.11 
Estrangulamentos do PDMVA 
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independentemente do período de vigência do PDM este encerra um conjunto de estrangulamentos 
inter-relacionados com a sua desadequação à realidade (vd. figura VIII.1.11), nomeadamente: 
 
1. (in)coerência na classificação e qualificação do solo que se reflete-se do seguinte modo: 
 
a. o PDMVA97 define como solo rural, solos já urbanizados (ou comprometidos). Assim ao excluir 

de perímetro urbano áreas já urbanizadas e/ou comprometidas1, introduz uma séria dificuldade 
no processo de gestão do território. Deste modo, a inclusão dos compromissos urbanísticos e das 
adjacências2 ao perímetro urbano constitui um mecanismo de garantia de adequação do plano à 
realidade atual, estabelecendo simultaneamente um ponto de partida para uma gestão do 
território mais rigorosa; 

b. o PDMVA97 traduz diferentes categorias de espaço e consequentemente regimes de uso para 
situações que constituem um todo. Em concreto, quando o PDM definiu diferentes usos para um 
mesmo conjunto (o Convento de Jesus) introduziu dificuldade na gestão do território. Importa por 
isso agora garantir que este imóvel de considerável interesse patrimonial (vd. capítulo VI.1) seja 
assumido como um todo, cujas especificidades são traduzidas no regime de uso a definir; 

c. O PDMVA assume como áreas urbanizáveis, solos já consolidados. Isto determina uma 
desadequação à realidade e ainda uma dificuldade de aplicar parâmetros de gestão urbana em 
função da realidade da ocupação espacial. É o caso da Horta Seca em Viana do Alentejo. Por 
este motivo importa que a qualificação operativa do plano seja efetivamente um reflexo da 
situação atual, na linha do que será a evolução urbana. 

 
Ainda no âmbito da qualificação do solo constata-se que o PDMVA97, com o objetivo claro de 
programar a sua execução inclui (exclusivamente no aglomerado de Viana do Alentejo) uma variável 
de programação das prioridades de execução. Na prática, enquadrado pelos artigos 23.º e 24.º, o 
PDMVA97 define duas categorias de espaços urbanizáveis (prioridade I e prioridade II), devendo 
a área identificada como prioridade II aguardar a consolidação da área definida como prioridade I. 
Deste modo, atendendo às caraterísticas atuais do processo de urbanização, a qualificação do 
                                                             
1 Como é o exemplo do loteamento 1/88 em Aguiar e do aglomerado dos Barracões, cuja malha se encontra parcialmente fora de 
perímetro. 
2 Áreas imediatamente adjacentes ao perímetro urbano, mas não contidas neste. 
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território com esta condição é praticamente equivalente à não atribuição de edificabilidade em solo 
urbano uma vez que nem o município nem os particulares podem usufruir desse território. 
 
Neste processo de qualificação do solo, o PDMVA determina como uso admitido a função residencial. 
Ora esta monofuncionalidade corresponde a uma visão da 1.ª geração de planos, atualmente 
abandonada atendendo à necessária articulação de diferentes funcionalidades que constituem o 
espaço urbano. É precisamente neste sentido que a legislação1 atual se refere a uso dominante 
quando se determina o regime de uso de uma categoria, assumindo assim a diversidade funcional 
não obstante a “dominância” de um uso. 
 
Esta desadequação encontra, por vezes relação com a desatualização já referida. Em concreto, 
permanecem vigentes diversas limitações à edificabilidade associadas a propostas já abandonadas 
ou a elementos físicos entretanto extintos/eliminados como seja um espaço canal (variante proposta) 
cuja execução se tem vindo a questionar atendendo ao contexto económico atual e à dinâmica do 
desenvolvimento urbano ou um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública que, tendo o 
seu objeto sido removido ou alterado se mantêm em vigor. Importa, portanto, atualizar o plano e 
garantir que o mesmo integre dinâmicas de monitorização e atualização constante para que 
estrangulamentos à gestão do território como estes não voltem a ocorrer. 
 
Por ultimo, esta desadequação à realidade, designadamente à estrutura fundiária do concelho de 
Viana do Alentejo, que decorre da adaptação do PDMVA97 ao PROT Alentejo, determina a 
impossibilidade de proceder à regularização e enquadramento de um conjunto de edificações em solo 
rural, designadamente no sítio do Palanque, em Viana do Alentejo. Com efeito, a dimensão das 
parcelas exclui do enquadramento as edificações existentes. Deste modo importa integrar no plano 
disposições que possibilitem a regularização de situações existentes, assumindo assim um ponto de 
partida para um processo de gestão do território mais rigorosa e transparente. 
 
 
 
                                                             
1 Ver a este respeito o Decreto Regulamentar 11/2009, de 29 de maio. 
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INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDOS 
 
A insuficiência de conteúdos e até mesmo a sua inexistência condicionam de forma determinante a 
gestão urbana do território municipal, implicando inclusive a desqualificação do espaço urbano e da 
ocupação humana. 
 
Um primeiro estrangulamento prende-se com a inexistência de parâmetros urbanísticos 
específicos para as áreas consolidadas, de onde tem resultado a aplicação de parâmetros definidos 
para os solos urbanizáveis (de expansão). Na prática esta situação conduz a uma maior densificação 
urbana das malhas já de si consolidadas e à sua consequente desqualificação. Neste sentido será 
necessário que a revisão do PDM determine o regime de uso, designadamente a edificabilidade 
admitida, atendendo à qualificação operativa, ou seja, diferenciando o solo urbanizado do solo 
urbanizável, nos termos do artigo 22.º do DR 11/09. 
 
Noutra perspetiva, os parâmetros urbanísticos definidos no PDMVA não permitem uma articulação 
funcional com os restantes regimes jurídicos do ordenamento do território, designadamente o 
regime jurídico da reserva agrícola nacional (RAN) e o da reserva ecológica nacional (REN). Em 
concreto, atendendo a que o PDMVA não define “índice de impermeabilização do solo”1 e “índice de 
ocupação do solo”2, a gestão urbana da ocupação do solo nestas áreas é de difícil operacionalização. 
Importa assim que a revisão do PDM incorpore mecanismos de articulação do regime de 
edificabilidade, enquadrando os restantes regimes jurídicos e demais instrumentos de gestão 
territorial (e.g., PROT Alentejo). 
 
Ainda no que concerne à edificabilidade admitida, particularmente em solo rural, deteta-se uma falta 
de regulamentação específica relativamente aos diferentes usos admitidos em cada categoria de 
espaços e simultaneamente um carater muito restritivo e condicionador à instalação, em solo rural, 
de atividades económicas como o comércio de produtos que têm origem no rural. A título de 
                                                             
1 O “índice de impermeabilização do solo é função da ocupação ou revestimento, sendo calculado pelo quociente entre o somatório 
das áreas impermeabilizadas equivalentes e a área de solo a que o índice diz respeito, expresso em percentagem” (Ficha n.º 34 do DR 
9/2009, de 29 de maio). 
2 O “índice de ocupação do solo é o quociente entre a área total de implantação e a área de solo a que o índice diz respeito, expresso 
em percentagem” (Ficha n.º 35 do DR 9/2009, de 29 de maio). 
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exemplo e como usos previamente solicitados ao município é possível referir o comércio de carvão 
(de forma não industrial), lenha, mel, frutos ou legumes. Neste sentido o PDM, em articulação com o 
PROT Alentejo, deverá clarificar os usos admitidos, constituindo-se (também) como um instrumento 
promotor do desenvolvimento económico do território municipal. 
 
Por último, um estrangulamento que se prende com a indefinição de conceitos que o plano assume 
na definição do regime de uso e que, pelo facto de não se encontrarem clarificados, têm suscitado 
dúvida, subjetividade na interpretação e dificuldade na gestão do território. Neste sentido, a revisão 
do PDM deverá ter como pressuposto a clarificação de todos os conceitos utilizados a fim de 
simplificar o procedimento de licenciamento e incrementar a transparência de todo o processo. 
 
 

VIII.1.3. O PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VIANA 
DO ALENTEJO 

 
 
O plano de pormenor da Zona Industrial de Viana do Alentejo (PPZIVA)1 foi elaborado em 
conformidade com o PDMVA e nos termos do DL 69/90, de 2 de março2 pelo que é assumido como 
um plano que “define, com minúcia, a tipologia de ocupação de qualquer área específica do município, 
estabelecendo no caso de área urbana a concepção do espaço urbano, dispondo, designadamente, 
sobre usos do solo e condições gerais de edificação, quer para novas edificações, quer para 
transformação das edificações existentes, caracterização das fachadas dos edifícios e arranjos dos 
espaços livres”. Neste sentido o plano assume um cariz operativo, regulando a ocupação urbana 
proposta, desde o desenho urbano, passando pelos parâmetros de edificabilidade, até às 
caraterísticas da urbanização (infraestruturas a criar) e da edificação (e.g. materiais a utilizar). 
Procede ainda à distribuição dos diferentes usos admitidos e à definição de regras de 
compatibilização dos referidos usos. Do ponto de vista da distribuição dos usos o PPZIVA define uma 

                                                             
1 Publicado pela Declaração 205/97, de 10 de setembro de 1997, no Diário da República, n.º 209, 2.ª serie. 
2 Regula a elaboração, aprovação e ratificação dos planos municipais de ordenamento do território. Entretanto revogado pelo DL 
380/99, de 22 de setembro. 
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área de indústria/comércio/serviços no setor E da área de intervenção do plano, correspondente a 
cerca de 67%, uma área de transição vocacionada para equipamentos no setor W, que representa 
cerca de 15% do total da área de intervenção e remata, no setor SW, com o uso de habitação em 
cerca de 17% da área. 
 
O PPZIVA é constituído por um regulamento e uma planta síntese (vd. figura VIII.1.12), não 
integrando portanto a planta atualizada de condicionantes, como determina o DL 69/90. O 
regulamento apresenta-se muito simples com uma estrutura em 3 capítulos: disposições gerais, do 
ordenamento e da implantação e construção. Por seu lado, a planta síntese integra o desenho da 
malha urbana existente e proposta e o quadro de parâmetros urbanísticos. 
 

 

Figura VIII.1.12 
Planta síntese do PPZIVA 

 
    Fonte: PPZIVA, 1997; DGT, 2012. 
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A execução ou consolidação da ocupação prevista pelo PPZIVA apresenta valores muito 
significativos, na medida em que cerca de 85% da área de intervenção do plano se encontra 
ocupada1, estando os restantes 15% comprometida (vd. quadro VIII.1.12 e figura VIII.1.13). 
 
Com efeito, a única área ainda disponível corresponde a alguns lotes industriais, de comércio e 
serviços integrados em compromissos urbanísticos que no entanto aguardam pela sua concretização. 
Este grau de consolidação permite definir, com segurança, que a revisão do PDMVA pode assumir a 
área de intervenção do PPZIVA como espaço urbanizado consolidado e, mantendo os usos admitidos 
e preexistentes, determinar a revogação do PPZIVA. 
 

 
Por outro lado, a consolidação da área industrial/comercial e de serviços disponível determina a 
necessidade de promover a sua expansão e redimensionamento, com infraestruturação e 
enquadramento paisagístico com a envolvente. 
 
  

                                                             
1 No sentido de consolidada ou comprometida. Responde-se assim ao definido na alínea c) do número 1 da Portaria 138/2005, de 2 de 
fevereiro. 

Quadro VIII.1.12 
Grau de consolidação urbana do PPZIVA 

Uso 
Livre Ocupada Comprometida 

Total 
Área (m2) % Área (m2) % Área (m2) % 

Industria/comércio/serviços - - 73.263 77 21.837 23 95.100 
Habitação - - 24.260 100 - - 24.260 
Equipamentos - - 21.670 100 - - 21.670 
Total - - 119.193 85 21.837 15 141.030 

         Fonte: PPZIVA, 1997; DGT, 2012; CMVA – informação dos compromissos urbanísticos (18/03/2015). 
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VIII.1.4. O PLANO DE ORDENAMENTO DA ALBUFEIRA DO ALVITO 
 
 
De acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 151/98, de 26 de dezembro, que aprovou 
o plano de ordenamento da albufeira de Alvito (POAA), esta “revela-se um espaço de grande 
sensibilidade ecológica que se encontra sujeito às pressões decorrentes das múltiplas utilizações que 
admite”. Assim, foi “a necessidade de compatibilizar os diversos usos (…) numa perspectiva de 
preservação dos recursos biofísicos em presença” que determinou a elaboração do POAO como 
plano especial de ordenamento do território.  
 
Este instrumento é composto1 por 3 elementos: o regulamento, a planta síntese e a planta de 
condicionantes. O regulamento, de cariz administrativo, estrutura-se em 3 capítulos: 
 

CAPÍTULO I Disposições gerais 
CAPÍTULO II Zonamento e actividades 

SECÇÃO I Disposições gerais 
SECÇÃO II Leito e plano de água da albufeira 
SECÇÃO III Zona de protecção 
SECÇÃO III Actividades 

CAPÍTULO III Disposições finais 
ANEXO Capacidade máxima de população a instalar na zona de protecção da albufeira 

 
Na planta de condicionantes encontram-se identificadas, no território municipal, as seguintes 
servidões e restrições de utilidade pública (vd. figura VIII.1.14): 
 
a. Reserva Agrícola Nacional; 
b. Reserva Ecológica Nacional; 

                                                             
1 De acordo com a RCM 151/98. 
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c. Montado de Azinho; 
d. Domínio público hídrico; 
e. Leitos dos cursos de água e margens adjacentes; 
f. Linhas de alta tensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente ao zonamento e atividades, o POAA determina para o território municipal (vd. figura 
VIII.1.15), no que concerne ao plano de água da albufeira, uma zona condicionada onde, por razões 
de segurança, “são interditas as actividades náuticas, os banhos, a natação e a pesca” (artigo 11.º da 
RCM 151/98). Para a zona de proteção da albufeira, no concelho de Viana do Alentejo, o POAA 
estabelece áreas de montado de azinho, áreas de Reserva Agrícola Nacional e outras áreas 
agrícolas, montes existentes e montado de sobro com funções predominantes de protecção e 
recuperação, nos termos do artigo 24.º da RCM 151/98.  
 
Na sequência da publicação e entrada em vigor do POAA, registou-se uma ocupação que implicou 
uma maior pressão sobre a qualidade da água, pelo que, pela Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 106/2005, de 28 de junho foi determinada a revisão do POAA, tendo “como finalidade estabelecer 
regimes de salvaguarda dos recursos naturais em presença, com especial destaque para os recursos 
hídricos, permitindo definir um instrumento de gestão da albufeira e respectiva zona envolvente, assim 

Figura VIII.1.14 
Planta de condicionantes do POAA (extrato) 

 
Fonte: RCM151/98 
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como a articulação entre as entidades com competência na área de intervenção do Plano” (n.º2 da 
RCM 106/2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refere ainda a RCM 106/2005 que os objetivos da revisão do POAA são: 
 
“a) A definição das regras de utilização do plano de água e zona envolvente da albufeira de forma 
a salvaguardar a qualidade dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos; 
b) A aferição dos condicionantes de ordem biofísica, entre outros, e a evolução da capacidade de 
carga do meio para albufeira e zona de protecção; 
c) A aplicação das disposições legais e regulamentares vigentes, quer do ponto de vista da gestão 
de recursos hídricos quer do ponto de vista de ordenamento do território; 
d) A promoção da integração das regras de salvaguarda de recursos e do uso do solo na área dos 
municípios de (…) Viana do Alentejo (…), que se situa na envolvente da albufeira; 
e) A garantia da sua articulação com planos, estudos e programas de interesse local, regional e 
nacional, existentes ou em curso; 
f) A garantia da articulação com os objectivos do Plano de Bacia do Sado; 

Figura VIII.1.15 
Planta síntese do POAA (extrato) 

 
Fonte: RCM151/98 
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g) A consideração da futura integração da albufeira no Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva (EFMA); 
h) A compatibilização dos diferentes usos e actividades existentes com a protecção, valorização 
ambiental e finalidades principais da albufeira; 
i) A reavaliação do zonamento do plano de água tendo em conta as suas condições morfológicas 
e a evolução da qualidade de água, identificando as áreas mais adequadas para a conservação 
da natureza e as mais aptas para actividades de recreio e lazer, prevendo ainda a compatibilidade 
e complementaridade entre as diversas utilizações.” (n.º 4). 
 
 

VIII.1.5. O PLANO DE ORDENAMENTO DA 
ALBUFEIRA DO PEGO DO ALTAR 

 
 
A albufeira do Pego do Altar1, localizada na bacia hidrográfica da ribeira de Alcáçovas, inserida na 
bacia hidrográfica do rio Sado2 (vd. capítulo III.5), foi classificada como albufeira de águas públicas 
de utilização limitada em 19883, cerca de 40 anos após a inauguração da barragem. É neste contexto 
que foi elaborado um plano especial de ordenamento do território abrangendo o plano de água e a 
zona de protecção da albufeira., com incidência no território municipal de Viana do Alentejo4. 
 
O Plano de Ordenamento da Albufeira do Pego do Altar (POAPA) foi aprovado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 35/2005 e determina como objetivo “a definição de um modelo de 
ocupação da sua área de intervenção de forma a disciplinar, proteger, desenvolver e compatibilizar 
um conjunto de actividades, incluindo as de lazer, recreio e turismo, evitando a degradação do 
equilíbrio ambiental e salvaguardando a finalidade principal desta albufeira, que é a rega.” (artigo 2.º 
da RCM35/05). Este instrumento é composto por 5 elementos, a saber, o regulamento, planta 

                                                             
1 Ocupa uma área com cerca de 790 ha, uma extensão máxima de 15 km e tem uma capacidade utilizável de armazenamento de cerca 
de 94x108 m3 e é gerida pela Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sado. 
2 O Plano da bacia hidrográfica do Sado foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2002, de 12 de fevereiro. 
3 Decreto Regulamentar 2/88, de 20 de janeiro. 
4 Para além dos municípios de Montemor-o-Novo e Alcácer do Sal. 
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síntese, planta de condicionantes, relatório dos estudos de base e relatório de síntese. O regulamento, 
de cariz administrativo, estrutura-se em 5 capítulos: 
 

CAPÍTULO I Disposições gerais 
CAPÍTULO II Disposições gerais relativas às actividades ao uso e ocupação na área de 
intervenção 
CAPÍTULO III Disposições específicas relativas ao uso e ocupação na área de intervenção 

SECÇÃO I Zonamento na área de intervenção 
SECÇÃO II Zonamento e actividades no plano de água 
SECÇÃO III Zonamento e actividades na zona de protecção da albufeira 

CAPÍTULO IV Edificações, saneamento básico, rede viária e estacionamento 
CAPÍTULO V Disposições finais e transitórias 

 
A planta de síntese, elaborada à escala de 1:25 000, define o zonamento do solo em função dos usos 
e do regime de gestão definido e a planta de condicionantes, elaborada à escala de 1:25 000, identifica 
as servidões administrativas e as restrições de utilidade pública. 
 
Para o município de Viana do Alentejo, o POAPA determina, do ponto de vista do zonamento 
terrestre (vd. figura VIII.1.16) uma área de “zona de protecção ambiental”1 coincidente com “zona 
florestal de protecção”2 no setor norte e uma faixa de “zona florestal de protecção” no setor sul. 
Acresce ainda no setor norte uma pequena bolsa de “zona agrícola”3. Trata-se assim essencialmente 
de uma área com a presença de valores naturais o que determina a necessidade de adotar medidas 
de proteção e salvaguarda. 
 
Quanto ao zonamento aquático (vd. figura VIII.1.16), o POAPA determina que o plano de água da 
albufeira no concelho de Viana do Alentejo seja assumido como “zona de protecção ambiental”. Esta, 
nos termos do n.º1 do artigo 12.º da RCM 35/05, corresponde aos pequenos braços da albufeira que 

                                                             
1 As zonas de protecção ambiental correspondem a áreas de elevada probabilidade de ocorrência de espécies animais de interesse 
comunitário e ou de nidificação de aves com estatuto de ameaça, que exigem uma protecção rigorosa (n.º1 do artigo 22.º da RCM 
35/05). 
2 As zonas florestais de protecção são constituídas por áreas onde o uso preferencial é a floresta de proteção, cujas funções principais 
são as de assegurar a continuidade da estrutura verde e proteger a diversidade ecológica (n.º1 do artigo 21.º da RCM 35/05). 
3 As zonas agrícolas são constituídas pelos espaços integrados na RAN (n.º1 do artigo 19.º da RCM 35/05). 
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apresentam riscos acrescidos de erosão dos solos e melhores condições para maternidades 
piscícolas. Assim, “o objectivo destas zonas é garantir a salvaguarda do equilíbrio ambiental, a 
protecção e ou a recuperação de recursos e valores biofísicos e paisagísticos” (n.º2 do artigo 12.º da 
RCM35/05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativamente às condicionantes (vd. figura VIII.1.17), como se percebe pelo teor do zonamento, o 
POAPA determina para o território municipal áreas de Reserva Ecológica Nacional (Albufeira, linhas 
de água e áreas com risco de erosão), de Reserva Agrícola Nacional, de Rede Natura 2000 (sítio da 
Cabrela), montado de sobro e azinho e domínio hídrico (leito dos cursos de água e respectiva margem 
e leito da albufeira mais uma margem de 30m contada a partir do NPA), ou seja, uma área 
significativamente condicionada ao uso. 
 
 
 
 
 
 

Figura VIII.1.16 
Planta síntese do POAPA (extrato) 

 
               Fonte: www.inag.pt 
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VIII.1.6. ASPETOS A RETER PARA O DESENVOLVIMENTO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 
 
Os instrumentos de gestão do território vigentes no município de Viana do Alentejo constituem a base 
de trabalho e o objeto de estudo deste capítulo. Assim, procedeu-se à sua caraterização, à análise 
da sua dinâmica, execução e à identificação dos estrangulamentos à gestão que apresentam. 
 
Considerando que no contexto da revisão do PDMVA, estes instrumentos, com particular destaque 
para o PDM em si, constituem o ponto de partida para a proposta de revisão, sistematizam-se agora 
as principais conclusões da análise efetuada. 
 

Figura VIII.1.17 
Planta de condicionantes do POAPA (extrato) 

 
                      Fonte: www.inag.pt 
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Assim, o PDMVA, num contexto de constante mutabilidade foi objeto de alterações tendo em vista 
adaptá-lo ao quadro legal vigente (alteração por adaptação ao PROT) e às condições de facto da 
ocupação urbana existente (alteração dos artigos 20.º, 25.º e 26.º do regulamento do plano), de onde 
resultou uma maior adequação das disposições do plano (no que concerne ao regime de uso e 
edificabilidade) à realidade municipal, na perspetiva de facilitar e agilizar a execução do plano e às 
normas estabelecidas num IGT de hierarquia superior, compatibilizando-se com as mesmas. 
 
No período de vigência do PDMVA a área urbana (consolidada) sofreu um aumento de 45%, o que 
permite constatar que a dinâmica urbana neste período foi muito significativa. Contudo o crescimento 
demográfico não acompanhou o crescimento do parque habitacional. Na realidade o número de 
alojamentos no concelho, comparando os previstos pelo plano com os que efetivamente foram 
concretizados, regista uma taxa de concretização de 59%. 
 
Considerando que o plano não se resume a crescimento urbano, se se atender às propostas de ação 
preconizadas pelo PDMVA constata-se que, com exceção para a programação de equipamentos, a 
maior parte das propostas não foram executadas nos 16 anos de vigência do plano. Assistiu-se 
assim neste período a um aumento da oferta de equipamentos e da sua qualificação, tendo sido 
colocados para segundo plano as intervenções no domínio das infraestruturas ou do urbanismo e 
habitação. 
 
Os estrangulamentos identificados na gestão do PDMVA prendem-se essencialmente com a sua 
desatualização, e com as limitações da cartografia e operacionalização e gestão do PDM. Sendo 
ainda de destacar estrangulamentos ao nível de desadequação à realidade e de insuficiência e 
inexistência de conteúdos. Assim importa no processo de revisão do PDM: 
 
1. incluir todos os compromissos urbanísticos e as adjacências ao perímetro urbano; 
2. articular a qualificação operativa do plano à situação atual, na linha da evolução urbana prevista; 
3. definir um uso em respeito pelo património edificado como um conjunto (Convento de Jesus); 
4. inverter a monofuncionalidade urbana através da qualificação funcional do espaço; 
5. garantir alguma flexibilidade e dinâmica no plano; 
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6. integrar no plano disposições que possibilitem a legalização de situações existentes; 
7. diferenciar a edificabilidade numa perspetiva operativa, decorrente da qualificação do solo; 
8. articular o regime de edificabilidade com os restantes regimes jurídicos; 
9. assumir o plano como um instrumento promotor do desenvolvimento económico do território 

municipal e assim viabilizar e enquadra usos e atividades económicas locais; 
10. clarificar todos os conceitos utilizados. 

 
 
Relativamente ao PPZIVA, constata-se que a execução ou consolidação da ocupação prevista pelo 
PPZIVA apresenta valores muito significativos, o que permite definir, com segurança, que a revisão 
do PDMVA pode assumir a área de intervenção do PPZIVA como espaço urbanizado consolidado 
e, mantendo os usos admitidos e preexistentes, determinar a revogação do PPZIVA. 
 
Por outro lado, a consolidação da área industrial/comercial e de serviços disponível determina a 
necessidade de promover a sua expansão e redimensionamento, com infraestruturação e 
enquadramento paisagístico com a envolvente. 
 
Existem ainda no território municipal dois planos especiais referentes às albufeiras de águas públicas 
de Alvito e do Pego do Altar. Não obstante a reduzida área de intervenção destes planos no concelho 
de Viana do Alentejo, estes determinam a preservação do recurso e da zona terrestre de proteção ao 
plano de água, elementos a atender na definição do regime de uso e transformação do solo. 
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Resolução de Conselho de Ministros n.º 106/2005, de 28 de junho – determina a revisão do plano de 
ordenamento da albufeira de Alvito. 
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VIII.2. RETRATO DO TERRITÓRIO. UM DIAGNÓSTICO 
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VIII.2.1. UM DIAGNÓSTICO DE BASE. FUNDAMENTOS 
 
 
O processo de planeamento decorre determinantemente das caraterísticas que conferem 
singularidade a um território. Assim, num momento em que o concelho de Viana do Alentejo e todas 
as dinâmicas que aí ocorrem e suas interdependências foram abordadas e simultaneamente se 
definiram as principais linhas a ponderar na definição das políticas de ordenamento e 
desenvolvimento do território, é oportuno promover uma reflexão-síntese integradora, sistémica e 
holística sobre este território. Esta oportunidade é ainda reforçada se se atender que antecede à 
definição da estratégia de desenvolvimento, constituindo assim um momento preparatório da 
mesma. Por esse motivo este capítulo integra ainda o pano de fundo para a definição de uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável para o concelho de Viana do Alentejo, com a referência e 
reflexão em torno das tendências pesadas do desenvolvimento do concelho de Viana do Alentejo. 
 
Metodologicamente este exercício será elaborado por via de uma matriz SWOT1 que consiste numa 
análise do ambiente interno e externo do concelho, i.e., através da sistematização de pontos fortes, 
fracos, oportunidades e ameaças que se colocam ao concelho tendo como referência, ainda que 
com amadurecimentos, a “Agenda 21 Local do concelho de Viana do Alentejo. Uma estratégia para 
o desenvolvimento sustentável” (CMVA, 2012). Considerando a abordagem efetuada e como 
corolário desta, assumem-se 9 domínios de análise SWOT, nomeadamente: 
 
1. Recursos locais para o desenvolvimento; 
2. Demografia e Condições Sociais; 
3. Espaço Urbano, sua Infraestruturação e Qualificação; 
4. História e Património; 
5. Estado do Ordenamento; 

                                                             
1 Matriz de diagnóstico. Do inglês, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 
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6. Acessibilidades e Mobilidade; 
7. Economia e Desenvolvimento Local; 
8. Identidade e Cidadania; 
9. Ambiente e Saúde Pública. 
 
 

VIII.2.2 DAS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES ÀS AMEAÇAS E 
OPORTUNIDADES. UMA ANÁLISE À MATRIZ SWOT  

 
 
A matriz SWOT que agora se apresenta (vd. quadro VIII.2.1) não pretende ser absolutamente 
exaustiva. É, antes de mais, o resultado de uma sistematização dos principais elementos que dão 
corpo aos respetivos ambientes. Procurou-se pois, nos pontos fortes, realçar o que de melhor o 
concelho encerra, ou seja, os recursos intrínsecos do território que na definição de uma estratégia 
e política de desenvolvimento devem ser sempre equacionados e fortalecidos como alavanca para 
potenciar o desenvolvimento do território, numa lógica integrada1.  
 
Não obstante os aspetos positivos que o concelho encerra, existem também debilidades (os “pontos 
fracos”) às quais importa estar atento de modo a minimizá-las e superá-las. Estas constituem assim 
objeto de intervenção para que a estratégia de desenvolvimento, ancorada nos pontos fortes e com 
a perspetiva nas oportunidades, as possa ultrapassar. 
 
Neste sentido as oportunidades constituem “janelas de oportunidade” para que o município se 
projete, reposicionando o seu papel no contexto regional e potencie os pontos fortes, minimizando ou 
eliminando simultaneamente as fraquezas ou ponto fracos que apresenta. 
 
  

                                                             
1 Apesar dos diversos fatores serem tratados individualmente, para uma melhor focalização em cada um, o seu entendimento deverá 
ser feito com base num exercício sistémico, portanto, associado a outros em simultâneo ou cumulativamente. 
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Quadro VIII.2.1 
Matriz SWOT para o concelho de Viana do Alentejo 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

RECURSOS LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 Boa localização e enquadramento geográfico do concelho; 
 Disponibilidade de área/espaço; 
 Baixa renda locativa (baixo preço de prédios rústicos e urbanos) 
 Disponibilidade de água; 
 Bons solos;  
 Solo agrícola disponível; 
 Clima. 

 Êxodo da população (abando no das terras); 
 Propriedade muito fragmentada especialmente na envolvente a Viana 
(caraterísticas fundiárias da propriedade); 
 Subaproveitamento dos recursos existentes. 

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

 História (legado histórico); 
 Existência de inúmeros espaços e equipamentos históricos/culturais, que podem 
constituir produtos turísticos; 
 Singularidade e riqueza do património histórico-arquitetónico e arqueológico, e.g., 
centro histórico e castelo de Viana, Santuário de Sra. D’Aires, Paço dos Henriques 
em Alcáçovas, Anta em Aguiar) e cultural do concelho; 
 Festividades de notória importância cultural e de identidade (e.g. festa de N.ª 
Senhora de Aires, romaria a cavalo, festa do chocalho); 
 Massa associativa no domínio cultural, designadamente do cante alentejano 
classificado como interesse municipal; 
 Conhecimento relativo do património existente que possibilita intervenções de 
divulgação/promoção; 
 Conhecimento de artes ancestrais como a arte do chocalho que pode ser 
transmitida às novas gerações; 
 Artesanato com notório sucesso económico derivado da sua inovação em 
respeito pela identidade do produto; 
 Recursos naturais de elevado valor científico, cénico e paisagístico e com 
potencial para serem desenvolvidos no quadro do turismo de natureza; 
 Potencial de aproveitamento das pedreiras inativas, quer através da exploração 
artesanal dos mármores de Viana, quer por via da sua utilização como palco de 
iniciativas culturais invulgares. 

 Inventário e caraterização do património (arquitetónico, natural, histórico, 
religioso, etnográfico, natural) insuficiente; 
 Reduzido conhecimento de circuitos/itinerários que contemplem a diversidade 
do património existente; 
 Santuário de Sra. D’Aires não valorizado e subaproveitado para potenciar o 
turismo religioso; 
 Existência de algum património construído em deficiente estado de 
conservação; 
 Associativismo cultural pouco articulado; 
 Subaproveitamento do potencial para a realização de eventos e assim 
valorização do património material (e.g., realização de concertos, exposições ou 
outros eventos); 
 Condições de acessibilidade reduzidas ao nível da informação disponibilizada; 
 Insuficiente aproveitamento e valorização do legado histórico (a “era da 
globalização” com a assinatura do tratado de Alcáçovas); 
 Património edificado, histórico-arquitetónico degradado, subaproveitado, não 
valorizado e divulgado. 

DEMOGRAFIA E CONDIÇÕES SOCIAIS 

 Crescimento demográfico significativo (no contexto da NUTS III), particularmente 
na freguesia de Aguiar; 
 Saldo migratório como garante do crescimento populacional; 
 Rejuvenescimento da população residente, particularmente em Aguiar e 
Alcáçovas (aumento do índice de juventude e redução do índice de envelhecimento); 
 Aumento da população estrangeira residente; 
 Taxa de atividade e percentagem de população ativa mais significativa do que na 
região; 
 Taxa de cobertura dos alojamentos servidos por infraestruturas básicas muito 
próximo dos 100%; 
 Maioria do edificado não carece de intervenções de reparação. 

 Crescimento natural negativo e como tal incapacidade de substituir gerações; 
 Taxa de analfabetismo com valores superiores aos da região; 
 População com ensino superior com valores inferiores aos da região; 
 Predomínio de alojamentos familiares sublotados 
 População mais vulnerável e dependente por razões de saúde com maior 
expressão percentual do que na região 

ESPAÇO URBANO, SUA INFRAESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO (EQUIPAMENTOS) 

 Dimensão do espaço urbano para uma ação integrada; 
 Concelho equipado com todas as tipologias de equipamentos; 
 Bons equipamentos públicos (piscinas de Alcáçovas e de Viana, Cineteatro de 
Viana, centro de saúde de Viana, escolas do concelho); 
 Viana do Alentejo como sede de concelho é a que regista uma maior oferta de 
equipamentos; 

 Concelho equipado com todas as tipologias de equipamentos de base, 
carecendo assim de especialização e diversificação; 
 Aguiar apresenta uma reduzida oferta de equipamentos 
 Lotação dos equipamentos de apoio à terceira idade 
 Inexistência de qualquer equipamento no Bairro dos Barracões; 
 Mau estado de conservação em alguns equipamentos; 
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 Intervenções de qualificação recentes; 
 Taxas de cobertura dos equipamentos de responsabilidade/gestão do município 
muito próximas dos 100%; 
 Disponibilização de espaços na sequência da otimização dos equipamentos (e.g., 
escolas); 
 Elevados índices de utilização das bibliotecas e espaço internet, principalmente 
em Aguiar; 
 Dinamismo e atratividade do cineteatro de Viana; 
 Saneamento básico com taxa de cobertura suficiente. 

 Espaços de feiras com necessidades de infraestruturação; 
 Cemitérios com necessidades de expansão; 
 Espaço urbano empobrecido, degradado e pouco atrativo; 
 Novas áreas urbanas descaraterizadas;  
 Falta de espaços verdes; 
 Infraestruturas de água e saneamento antigas. 

ESTADO DO ORDENAMENTO 

 PDM com processos de dinâmica que procuram adequá-lo à realidade municipal 
e aos IGT vigentes; 
 Consolidação urbana de áreas destinadas a equipamentos o que determina um 
processo contínuo de qualificação dos aglomerados; 
 Consolidação urbana das áreas vocacionadas para atividades económicas 
(espaços industriais) o que determina um processo de dinâmica da atividade 
económica local (no PDM e no PPZIVA); 

 Crescimento demográfico a ritmo muito inferior do crescimento do parque 
habitacional; 
 A maior parte das propostas do PDMVA97 não foram executadas; 
 O plano apresenta estrangulamentos à gestão urbana decorrentes da sua 
desatualização, dos limites da cartografia e ainda da sua desadequação à realidade 
e insuficiência e inexistência de conteúdos; 
 PPZIVA esgotado e com necessidades de expansão. 

ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE  

 Rede viária interurbana em bom estado de conservação 
 Intervenção de requalificação urbana em processo de implementação; 
 Recetividade (da população e dos decisores) para a importância das 
acessibilidades. 

 Trânsito desordenado no interior das localidades; 
 Estacionamento desordenado na interior das localidades (principalmente Viana); 
 Importantes estrangulamentos às acessibilidades e mobilidade; 
 Degraus na via pública; 
 Carência de transportes públicos integrados; 
 Alguns arruamentos com pavimento degradado. 

ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 Presença de atividades tradicionais, com relevante peso na estrutura de emprego 
e suportadas em recursos locais, que podem e devem incorporar inovação e criar 
valor acrescentado na produção (olaria/cerâmica, chocalhos, agricultura, produção 
de pimentão, queijaria, hortifruticultura, turismo); 
 Assinalável presença de produtos agroalimentares genuínos e de excelência, 
com potencial para afirmar-se no mercado extralocal (enchidos, queijos de ovelha, 
pimentão, pastelaria); 
 Proximidade da Embraer; 
 Existência de espaços de acolhimento para atividades industriais/empresariais 
(zona industrial de Alcáçovas e de Viana); 
 Crescente peso da atividade agrícola na economia local; 
 Bovinicultura em desenvolvimento. 

 Dificuldade de afirmação e consolidação da atividade industrial (tradição 
industrial circunscrita ao artesanato ancestral); 
 Falta de uma estratégia para captação de investimento; 
 Carência de projetos estruturantes/âncora para o desenvolvimento; 
 Ausência de aposta nas agroindústrias e na qualificação da atividade comercial; 
 Inexistência de serviços de apoio à atividade industrial, suscetíveis de incorporar 
valor acrescentado ao produto; 
 Falta de tradição e ambiente empresarial; 
 Reduzido e pouco diversificado tecido empresarial e fraco 
dinamismo/capacidade de iniciativa e empreendedorismo dos agentes locais; 
 Baixo espírito de parceria e cooperação empresarial; 
 Fraca competitividade da base económica; 
 Incipiente tecido empresarial; 
 Áreas de localização empresarial e industrial estranguladas; 
 Elevado peso relativo dos serviços; 
 Agricultura muito enfraquecida; 
 Fraca diversidade da base económica; 
 Restauração pouco qualificada; 
 Reduzida oferta hoteleira; 
 Falta de inovação no comércio local; 
 Fracos recursos económicos (Município); 
 Subaproveitamento e valorização do saber fazer na doçaria, olaria e 
chocalharia; 
 Mármores não explorados; 
 Atividades ligadas ao turismo incipientes/nulas. 

IDENTIDADE E CIDADANIA 
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 População interessada em potenciar e valorizar o território; 
 População solidária; 
 População acolhedora; 
 Forte sentimento de pertença; 
 Estar no Alentejo, ser alentejano; 
 Existência de diversas associações culturais; 
 Ritmo de vida; 
 Sentimento de segurança pela população. 

 Fraco aproveitamento da localização e enquadramento geográfico; 
 Fraca tradição e imagem gastronómica; 
 Incipiente cultura de cidadania; 
 Clivagens histórico-culturais entre freguesias (Viana-Alcáçovas); 
 Sem imagem forte, marcante e genuína. 

AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA 

 Qualidade ambiental (paisagem, poluição muito reduzida, baixo ruído em geral, 
água com qualidade); 
 Qualidade de vida (segurança, tranquilidade, ritmo de vida pouco acelerado, 
etc.); 
 Envolvência rural das sedes de freguesia. 

 Focos de poluição pontuais (Ribeiras e Rio Xarrama); 
 Limpeza insuficiente do espaço público; 
 Algumas lixeiras a céu aberto; 
 Fraca cobertura de uma rede de ecopontos; 
 Ruas de atravessamento principal nas sedes de freguesia sujeitas a uma forte 
pressão automóvel e ruído; 
 Iluminação pública. 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

RECURSOS LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 Uma política de ordenamento do território e urbanismo mais orientada para a 
reabilitação urbana, do que para a expansão dos perímetros urbanos, e 
tendencialmente para o mercado do arrendamento; 
 As Tecnologias de Informação e Comunicação; 
 A procura crescente por parte das pessoas de produtos, lugares e experiências 
marcantes; 
 A proximidade à Universidade de Évora; 
 Recomendação estratégica para a aposta na inovação, conhecimento e 
tecnologia 
 Trabalho e desenvolvimento local em rede (parcerias inter-concelhias e inter-
freguesias); 
 Localizado no quadrilátero urbano definido por “Lisboa-Évora-Beja-Alcácer do 
Sal”. 

 Outros concelhos ampliarem a sua área de influência sobre Évora; 
 A incapacidade de se gerarem sinergias e lógicas de ordenamento do território e 
desenvolvimento em rede; 
 A agregação de concelhos vizinhos entre si que, por efeito desse processo, 
possam tornar-se mais competitivos que atualmente; 
 Possibilidade de constrangimentos técnicos e burocráticos à integração de Viana 
no perímetro de rega do Alqueva; 
 A resposta de Évora, em termos de ordenamento do território e oferta de 
habitação, à instalação da Embraer; 
 O empasse relativo à concretização do IC 33, com troço e acesso próximo de 
Viana. 

ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 A instalação da Embraer a cerca de 15 minutos de Aguiar e 20 minutos de Viana 
do Alentejo; 
 O crescendo do setor aeronáutico no Alentejo, especialmente em Évora e Beja; 
 Importância crescente dos setores ligados à vitivinicultura, agricultura e recursos 
agro-alimentares; 
 A crescente aposta nas energias alternativas, particularmente na solar; 
 Tendência recente para mudanças no paradigma do desenvolvimento em 
Portugal, não alicerçado exclusivamente na construção e imobiliário; 
 O perímetro de rega do Alqueva; 
 A proximidade relativa ao quadrilátero constituído por Lisboa-Évora-Beja-Alcácer 
do Sal; 
 A proximidade à Universidade de Évora; 
 Alguma tendência para a fuga da cidade (das grandes cidades) em procura de 
oportunidades e um estilo de vida mais tranquilo e menos dispendioso em áreas 
periféricas do interior; 
 Acessibilidade e mobilidade (para todos) como um vetor de desenvolvimento 
estratégico; 
 Incentivo à utilização e progressiva massificação das TIC. 

 Conjuntura económica e financeira internacional instável e desfavorável; 
 O acentuar da crise económica e financeira do país; 
 Diminutos apoios à agricultura; 
 Redução dos fundos estruturais. 
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Contudo no contexto em que o concelho se integra coexistem com as oportunidades diversas de 
ameaças que se perspetivam como obstáculos à concretização da estratégia de desenvolvimento, 
pelo que deverão ser equacionadas visando a sua superação ou até mesmo assumindo-as como um 
desafio. 
 

DOS RECURSOS LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
 
No domínio “recursos locais para o desenvolvimento”, destaca-se a localização e 
enquadramento geográfico do concelho de Viana do Alentejo, relacionado, respetivamente, com a 
relativa proximidade a Lisboa (cerca de 90 min) e sobretudo a Évora (cerca de 20 min) com quem 
Viana do Alentejo, principalmente a vila sede de concelho e Aguiar estabelecem relações quotidianas, 
devido à forte polarização que aquela cidade exerce sobre os concelhos limítrofes. Mas a 
centralidade de Viana relaciona-se igualmente pela sua integração no quadrilátero constituído por 
aquelas duas cidades (Lisboa e Évora) mais Beja e Alcácer do Sal. Deste ponto de vista, o caráter 
periférico do concelho é relativo, convidando a uma reflexão pragmática e pró-ativa sobre a forma de 
o tornar mais visível e hegemónico, considerando os seus pontos fortes e as janelas de oportunidade 
que se estão a vislumbrar. Neste campo assume-se que Viana poderá definir-se simultaneamente 
como um polo residencial, um centro abastecedor de produtos hortícolas e afins, e com potencial para 
se afirmar em alguns setores da indústria transformadora. 
 
Como reforço desta posição sublinha-se ainda, como ponto forte do concelho, os baixos valores de 
renda locativa do espaço urbano, que poderão ser atrativos em relação a Évora, permitindo 
dinamizar o mercado imobiliário ou de arrendamento e com isso a própria reabilitação urbana, 
principalmente em Viana e Aguiar. A baixa renda locativa do “espaço rural” associada à 
disponibilidade de espaço e ao potencial agrícola dos solos e caraterísticas fundiárias da 
propriedade (latifúndio, excluindo a área imediatamente envolvente a Viana), conjugados constituem 
uma forte potencialidade a explorar para efeitos de exploração agrícola e uma vantagem em relação 
a Évora. Poderão pois ser utilizados como bandeira de atratividade para o processo urbano, em 
caso de necessidade, ou para o fomento da atividade agrícola e/ou agropecuária.  
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Se atendermos a uma escala mais alargada de promoção do concelho (nacional ou internacional), 
sobretudo para a instalação de alguns equipamentos ou espaços residenciais ou turísticos, ou ainda 
para explorar o potencial das energias alternativas (solar), o clima é um aspeto relevante de Viana 
do Alentejo. De referir ainda que alguns projetos estratégicos como a própria revisão do PDM e sua 
operacionalização ou a elaboração de um PU para a Vila de Viana, contêm/conterão os genes de um 
processo de desenvolvimento sustentável, que deverá ser explorado como fator de diferenciação, boa 
prática e, por inerência, de atratividade e de competitividade face a lugares mais próximos. 
 
Neste cenário assume-se como uma oportunidade a tendência que hoje se vislumbra para fomentar 
políticas de ordenamento do território e urbanismo orientadas para a reabilitação urbana, em lugar da 
expansão dos perímetros urbanos, e mercado de arrendamento. Neste aspeto Viana do Alentejo 
poderá explorar esta tendência já que tem o seu parque habitacional relativamente degradado e 
poderá constituir um mercado alternativo a Évora num cenário de crescente aumento de procura de 
habitação, e.g., estimulado pela instalação da Embraer e indústrias paralelas, e em que ofereça uma 
renda locativa atrativa e competitiva, mantendo igualmente um nível de serviços, equipamentos e 
infraestruturas básicos. 
 
Num mundo globalizado, onde a informação circula à velocidade de um click e onde se estimula a 
massificação e exploração das potencialidades das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
associadas a uma sociedade do conhecimento (vd. Plano Tecnológico), o concelho de Viana do 
Alentejo, integrado no quadrilátero constituído por Lisboa-Évora-Beja-Alcácer do Sal, pode aspirar 
em captar residentes-trabalhadores à distância ou potenciar o fomento do e-business local com 
escala global (com os produtos e empresas locais), do e-learning (e.g., com formação da sua 
população à distância) ou e-governement (melhoria de serviços através da transparência, celeridade, 
acessibilidade). 
 
As medidas neste sentido, com a respetiva divulgação das suas vantagens, poderão contribuir para 
mostrar um concelho de vanguarda e sustentável (mais fluxo, mais negócio, com maior eficiência 
energética e de recursos, etc.), por isso dinâmico e atrativo. É uma orientação que deverá ser 
cuidadosamente estudada e explorada, concebendo o desenvolvimento local a partir de economias 
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de proximidade e oportunidade e numa lógica de complementaridades entre territórios e parceiros 
(o trabalho em rede). 
 
Com esta e outras políticas de desenvolvimento local, Viana poderá assumir-se como um território 
inovador, competitivo e atrativo regionalmente, inclusive ao nível do turismo. Para este caso 
particular é necessário explorar a (ainda) forte mobilidade das pessoas ao nível mundial e vontade e 
capacidade de viajar, em busca de experiências novas e marcantes ou explorando segmentos ainda 
subexplorados mas com grande procura, como o autocaravanismo e o turismo acessível.  
 

 DA DEMOGRAFIA E CONDIÇÕES SOCIAIS 
 
Num cenário de perda demográfica do interior, Viana do Alentejo apresenta-se como um concelho 
com um ligeiro crescimento demográfico, acima mesmo dos valores do Alentejo Central. Este 
crescimento surge associado ao saldo migratório, incluindo a população estrangeira, e com maior 
expressão espacial na freguesia de Aguiar. É neste sentido que se assiste a um relativo 
rejuvenescimento demográfico decorrente da estrutura etária da população que optou por Viana 
do Alentejo como o seu concelho de residência. Assiste-se assim, particularmente em Aguiar e em 
Alcáçovas, a uma diminuição do índice de envelhecimento e a um aumento do índice de juventude. 
Deste modo é possível constatar que Viana do Alentejo se tem vindo a afirmar como um concelho 
atrativo e competitivo com os territórios vizinhos, ao que não será indiferente o processo de 
qualificação urbana (infraestruturas e equipamentos), a acessibilidade decorrente da sua localização 
geográfica e ainda os valores da renda locativa aqui praticados. 
 
Contudo, este cenário de relativo dinamismo demográfico encontra-se dependente dos movimentos 
com origem no exterior atendendo a que o crescimento natural do concelho apresenta valores 
negativos, isto é, a mortalidade é superior à natalidade, pelo que o crescimento não tem sido 
sustentável. Torna-se pois fundamental o desenvolvimento de políticas e ações conducentes a 
captar e reter a população no concelho, designadamente, potenciando e explorando os pontos fortes 
e oportunidades que se apresentam a este território. 
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Neste sentido destaca-se a oportunidade de Viana do Alentejo captar residentes que procuram 
sair dos grandes centros urbanos em busca de melhor qualidade de vida, ou seja, saindo da pressão 
e do stress quotidiano e elevado nível de vida que estas áreas impõem, além da crescente 
insegurança que é diariamente refletida nos media. Este fator associado à possibilidade de trabalho 
à distância e incentivo na utilização das TIC e à forte mobilidade existente, e sobretudo às 
caraterísticas (pitorescas) das localidades do concelho e localização e enquadramento geográfico 
deste, podem em conjunto constituir fatores de oportunidade para Viana do Alentejo. 
 
Do ponto de vista da qualificação, a população residente no concelho de Viana do Alentejo apresenta 
uma taxa de analfabetismo superior à da região e com valores de frequência do ensino superior 
inferiores, pelo que se trata de uma população com menor índice de qualificação. Ora considerando 
que esta variável desempenha um papel muito significativo na empregabilidade da população, na 
construção da massa crítica e na prática de cidadania, é importante que se proceda a uma intervenção 
integrada de promoção das qualificações da população residente, seja numa abordagem 
direcionada à população que frequenta o ensino, no sentido da sua permanência, seja numa 
abordagem perspetivada ao longo da vida. 
 
As condições de habitabilidade da população demonstram que a maioria do edificado com funções 
residenciais não carece de intervenções de reparação e que a taxa de cobertura de infraestruturas 
ronda os 100%, pelo que se pode afirmar que estão reunidas as condições de habitabilidade base, 
não obstante as questões do conforto não terem sido ainda analisadas. Contudo Viana do Alentejo 
apresenta um parque habitacional acima das reais necessidades, pelo que a sublotação é uma 
realidade. Neste cenário importa dirigir a ação para a requalificação urbana e dinamização do 
espaço já edificado, em detrimento da expansão urbana. O mercado de arrendamento ou o recurso 
a medidas de incentivo à reabilitação deverão assim ser prioridade da ação urbana nos aglomerados 
sedes de freguesia. 
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 DO ESPAÇO URBANO, SUA INFRAESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
 
A dimensão dos espaços urbanos (as sedes de freguesia) surge à partida como ponto forte dado que 
esta permite aspirar a uma ação integrada, do âmbito urbano e/ou social, sobre estes espaços (não 
apenas sobre o “urbano” em si) relativamente fácil em comparação com grandes áreas urbanas com 
problemas diversos e difíceis de controlar e gerir. A dimensão do espaço, associado à arquitetura 
dominante, em particular no caso de Viana e de Alcáçovas, confere-lhe igualmente um ar acolhedor, 
pitoresco e convidativo. Há por isso que reforçar este ponto forte, reabilitando o espaço urbano e o 
edificado, em particular, e promover a qualificação global do espaço público, incluindo jardins e 
arruamentos, redefinindo funcionalidades e caraterísticas dos arruamentos. 
 
Com efeito, o espaço público apresenta-se ainda com uma baixa qualificação geral, o que se traduz 
num assinalável parque edificado degradado ou parcamente recuperado, e espaço público 
empobrecido e pouco apelativo. As áreas verdes são reduzidas e as existentes estão pouco 
qualificadas e aproveitadas, notando-se igualmente uma forte presença do carro e uma coabitação 
perigosa – e evitável e não recomendável – entre este e os peões. É assim premente promover 
intervenções de qualificação do espaço urbano incidindo de forma integrada em todos os domínios, 
desde o arruamento, ao edificado, às diferentes funcionalidades urbanas, na perspetiva de 
incrementar a qualidade de vida e atratividade do território. 
 
Esta qualificação urbana, numa perspetiva funcional determinante na atratividade de um aglomerado 
está ainda relacionada com a taxa de cobertura das infraestruturas e dos equipamentos de utilização 
coletiva. Estes apresentam uma taxa de cobertura muito próximo dos 100%, recentemente 
intervencionados e por isso com um bom estado de conservação e um pendor de inovação que 
lhes confere maior eficiência e atratividade. Disto mesmo é prova os índices de utilização dos 
equipamentos (e.g., bibliotecas, espaço internet e cineteatro). 
 
Contudo trata-se de uma oferta de equipamentos de base, carecendo assim de especialização e 
diversificação, no respeito pelos princípios da racionalidade e eficiência do investimento (público e 
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privado). É neste contexto que o aproveitamento de sinergias constitui uma alternativa credível e 
adaptada às caraterísticas locais. 
 
Os equipamentos de utilização coletiva apresentam ainda algumas necessidades de ampliação, 
infraestruturação ou até mesmo da construção de novos como é o caso dos equipamentos de apoio 
à terceira idade. 
 

 DA HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 
 
A ocupação humana no território que atualmente constitui o concelho de Viana do Alentejo deixou 
marcas da sua passagem e testemunhos da sua adaptação, escolhas e modos de vida. Este legado 
histórico encontra na componente arquitetónica e arqueológica o seu maior testemunho. Com efeito 
a singularidade, riqueza e diversidade do património (material e imaterial) do concelho são 
representativas da identidade local. De entre este destaca-se o forte legado decorrente de um 
importante marco histórico, quase tão esquecido quanto importante para a história da globalização e 
que por isso merece ser assinalado, promovido, enaltecido e valorizado ou mesmo revivido, como 
uma forte âncora para a projeção do concelho e atratividade turística. Referimo-nos ao momento da 
assinatura do Tratado de Alcáçovas, que ocorreu em Alcáçovas, a 4 de Setembro de 14791, e ao 
próprio tratado cuja exposição deveria ser efetuada na terra que lhe conferiu a designação. 
 
Na perspetiva do património imaterial destacam-se as festividades locais com uma vincada 
importância patrimonial, de identidade e de memória e o cante alentejano, recentemente declarado 
de interesse municipal, no contexto de iniciativa e dinâmica cultural do associativismo local. 
 
Contudo, esta singularidade, riqueza e diversidade patrimonial encerra em si algumas debilidades 
designadamente o seu subaproveitamento, degradação, reduzido conhecimento e pouca valorização. 
Refira-se, por exemplo o caso do legado histórico deixado com a assinatura do tratado de Alcáçovas, 
cuja importância deverá ser explorada como uma alavanca para projetar e valorizar o concelho. A 
                                                             
1 Também designado Tratado de Alcáçovas-Toledo, dado que foi assinado entre Afonso V de Portugal e os Reis Católicos (rainha 
Isabel I de Castela e o rei Fernando II de Aragão) de Espanha. O tratado definia, entre outras, cláusulas relativas à projeção externa 
de ambos os países, nomeadamente, respeitantes ao domínio do oceano atlântico e das terras até então descobertas na costa africana. 
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recuperação do edificado, em particular dos elementos patrimoniais (arquitetónicos) mais relevantes, 
impõe-se pois como uma condição fundamental para a projeção e valorização do concelho, e uma 
forma de potenciar a sua atratividade, competitividade e desenvolvimento. 
 
Neste mesmo paradigma, a produção de conhecimento e respetiva divulgação e promoção, 
designadamente com a aposta num produto integrado onde os diferentes elementos patrimoniais 
(materiais e imateriais) se complementem, poderá ser uma estratégia de promoção do concelho e da 
sua riqueza. 
 
O património natural providencia um conjunto de serviços fundamentais para o 
desenvolvimento de qualquer território, desde a alimentação, o controlo da erosão, a manutenção 
e regulação do ciclo hidrológico até aos serviços culturais (turismo). É neste sentido que se 
destacam em Viana do Alentejo seis (6) elementos do património natural: a Ribeira das Alcáçovas e 
o Rio Xarrama, as albufeiras das barragens do Alvito e do Pego do Altar, o sistema aquífero de Viana 
– Alvito, os mármores e a Serra de Viana e as Zonas Especiais de Conservação da Natureza que 
intersetam este concelho. 
 
A Ribeira das Alcáçovas, o Rio Xarrama, a Serra de Viana e as ZEC da Cabrela e de Cuba – Alvito 
encerram valores naturais, paisagísticos e cénicos que devem ser potenciados num contexto de 
fomento da atividade turística do concelho, designadamente através da criação de percursos 
pedestres interpretativos ou da divulgação dos existentes.  
 
As pedreiras inativas ou abandonadas do concelho apresentam algum potencial de aproveitamento, 
designadamente no que se refere à sua exploração artesanal para alimentar nichos de mercado de 
valor acrescentado. Podem também ser palco de iniciativas culturais invulgares, como é o caso de 
festivais de música, dança, teatro, cinema ao ar livre, entre outros eventos. 
 
 

 DO ESTADO DO ORDENAMENTO 
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O concelho de Viana do Alentejo dispõe atualmente de dois planos municipais de ordenamento do 
território, a saber o PDMVA97, em revisão e o PPZIVA. Da sua operacionalização resultou um 
processo de qualificação urbana particularmente com a consolidação das áreas destinadas a espaços 
verdes de equipamentos e ainda uma dinâmica económica significativa com a consolidação dos 
espaços industriais existentes. Esta perspetiva indicia um território cujos instrumentos de 
ordenamento se adequam ao mesmo, contudo constata-se que o crescimento e execução previstos 
pelo PDMVA97 se encontram muito aquém da sua concretização, de onde resultam espaços urbanos 
sem qualquer grau de consolidação e propostas de intervenção expectantes. 
Noutra perspetiva o instrumento PDMVA97 apresenta algumas debilidades que constituem 
estrangulamentos à gestão do território e que, na oportunidade que é a sua revisão, deverão ser 
eliminados de forma a garantir um instrumento atual, rigoroso, transparente, dinâmico e flexível, capaz 
de induzir desenvolvimento, atratividade e competitividade ao território municipal. 
 

 DA ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE 
 
No que se refere a “acessibilidades e mobilidade”, é de mencionar que Viana do Alentejo oferece 
um grau de acessibilidade satisfatório, havendo contudo necessidade de intervencionar as condições 
de circulação no interior dos principais aglomerados, que se encontram estranguladas por força de 
acumularem a dupla função de atravessamento e de distribuição. Paralelamente, as áreas centrais 
dos aglomerados registam alguns constrangimentos ao nível da mobilidade e acessibilidade para 
todos, sendo necessária a implementação de um conjunto de ações que visem o seu incremento, 
nomeadamente a redefinição dos sentidos de trânsito; a definição de soluções que determinem a 
circulação alternada sempre que tal potenciar a acessibilidade e mobilidade; a implantação de 
mecanismos de redução de velocidade em artérias urbanas de maior suscetibilidade ao ruído, 
segurança, etc.; promover a segregação do tráfego no interior das malhas urbanas; introduzir 
rotundas e privilegiar modos suaves de deslocação (peões e bicicletas). No que diz respeito a este 
último aspeto, regista-se que a utilização de bicicletas no concelho não se encontra devidamente 
potenciada, apesar de se encontrar em construção um troço de via ciclável, entre a rotunda de acesso 
à zona comercial e o cemitério, no setor nascente da sede de concelho. 
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A mobilidade suave no concelho de Viana, nas suas diferentes componentes, deverá ser promovida, 
sobretudo num contexto de reduzida dimensão dos aglomerados, em que as distâncias a percorrer 
entre casa-trabalho/escola são curtas, e de morfologia e clima favoráveis, no sentido de se atingirem 
os seguintes objetivos: 

1. redução do tráfego de atravessamento; 
2. ao aumento da segurança rodoviária; 
3. redução da emissão de poluentes atmosféricos; 
4. diminuição do ruído; 
5. melhoria do ambiente urbano. 
 
A reduzida oferta de lugares de estacionamento e o estacionamento desordenado e invasivo (em 
cima de passeios, passadeiras e em locais reservados) do espaço público e ambiente urbano constitui 
um estrangulamento importante à atratividade dos espaços centrais, sendo premente a adoção de 
algumas medidas que visem a sua melhoria. 
 
Não obstante os constrangimentos enunciados, importa salientar a mais-valia que constitui a 
implementação do “Plano de Soluções Integradas de Acessibilidade para Todos de Viana do 
Alentejo”, e salientar a necessidade do seu alargamento a Alcáçovas e Aguiar. Este plano insere-se 
numa lógica de acessibilidade para todos, intervindo no espaço público através de um conjunto de 
ações que também favorecem a mobilidade. 
 

 DA ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 
Se em termos de recursos, património e história, Viana do Alentejo apresenta potencialidades 
interessantes a explorar, o mesmo acontece com as questões relacionadas diretamente com a 
“economia e desenvolvimento local”. Desde logo da atividade agrícola destaca-se o crescimento 
da atividade e do seu peso na economia local, a par com uma crescente especialização (criação de 
gado (bovino e suíno) em regime extensivo, e de gado caprino; e a produção de azeitona) que importa 
assim promover e diversificar. Regista-se contudo uma perda de significado de algumas produções 
que seria importante retomar (e.g. cereais e leguminosas secas para grão, e as culturas hortícolas). 
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Com efeito a exploração dos setores ligados ao ramo agroalimentar é uma oportunidade a 
privilegiar, estando conscientes da crescente pressão sobre os recursos à escala global, incluindo os 
relacionados com a produção alimentar, e a tendência para a mudança de paradigma no 
desenvolvimento local ao nível nacional, não alicerçado apenas na construção e imobiliária. Esta 
orientação decorre aliás do próprio PROT Alentejo que entende e reconhece na região um forte 
potencial para a exploração deste setor, incluindo, a agricultura, hortifruticultura, vitivinicultura, 
olivicultura para a produção de azeite e criação de gado para os mais diversos fins (leite, queijo, 
carne, peles e outros derivados). A proximidade do perímetro de rega do Alqueva (e da expansão 
deste) e a disponibilidade de água em Viana do Alentejo, á superfície (barragem do Alvito) ou 
subterrânea (bem denunciada pelos inúmeros chafarizes), acentuam esta oportunidade. 
 
Numa outra perspetiva, a relativa proximidade à área industrial onde está instalada a empresa de 
aviação Embraer, com forte potencial para gerar emprego e de criar clusters de desenvolvimento, 
paralelos ou complementares. Viana do Alentejo, decorrente da baixa renda locativa e dimensão, sem 
problemas de fundo relacionados com segurança, tráfego, etc., poderá procurar captar quadros 
superiores, com elevado poder de compra e exigentes em qualidade de vida, desta empresa para 
residirem no concelho, ou mesmo procurar influenciar a localização de outras empresas ligadas ao 
setor no concelho numa área industrial a constituir. Certo é que a Embraer é um importante centro 
empregador e potenciador de instalação de novas empresas associadas ou complementares. A 
proximidade da Embraer (apenas a 20 minutos) é, pois, um ponto forte do concelho, e também uma 
janela de oportunidade a explorar por este. Esta empresa poderá também ser o motor para alavancar 
uma forte potencialidade do Alentejo (fraca nebulosidade durante todo o ano, associada a forte 
insulação e baixa precipitação, povoamento concentrado possibilitando vastas áreas sem potenciais 
conflitos com o espaço residencial, áreas planas e fáceis de trabalhar) que se relaciona com o setor 
aeronáutico. Viana deverá estar atento a estas tendências e considerar a Embraer apenas o 
princípio de um processo que poderá fazer emergir o Alentejo, tornando-o mais central e atrativo 
no contexto do sistema urbano nacional. 
 
Contudo, importa não descurar a potencial resposta de Évora à instalação da Embraer que poderá 
não deixar lugar a que outros concelhos se possam dinamizar com esse projeto. É por isso 
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necessário uma política incisiva e focalizada no objetivo concreto de aproveitar todas as 
oportunidades diretas ou indiretas que a Embraer vem lançar. 
 
O concelho de Viana do Alentejo encerra ainda uma economia baseada em atividades com produtos 
genuínos, com bom potencial de exploração e com uma orientação de mercado interno e também 
externo, que importa articular com a produção agrícola e pecuária do concelho. Referimo-nos às 
queijarias (queijo), à indústria do pimentão-doce (marca local), chocalharia (incluindo a arte de 
fazer o chocalho) e a olaria, para além da própria pastelaria e panificação. A valorização e promoção 
destes produtos, nomeadamente internacional, e com selos de garantia de qualidade e ecológicos 
(certificação) através de lojas virtuais (webizar a sua comercialização), deverão ser explorados. Seria 
interessante promover parcerias com o Município e/ou com associações locais de desenvolvimento 
para este fim. 
No domínio da atividade económica é ainda importante ponderar o aumento das áreas de acolhimento 
empresarial/industrial atendendo à sua elevada taxa de ocupação, reforçando assim a oferta e 
atratividade do concelho e o seu desenvolvimento. 
 
O turismo é igualmente um produto a explorar em Viana alicerçado no património natural, 
arquitetónico, na religião, na doçaria, qualidade de vida e acessibilidades e boa prática. É no entanto 
um setor com uma presença pouco significativa e até mesmo em perda, sendo por isso importante a 
promoção deste setor. 
 
Nesta linha, também o setor dos serviços de apoio às atividades produtivas se apresenta com pouca 
expressão, à escala da realidade económica local. Assim constitui uma oportunidade para o concelho, 
a criação e fixação de uma base transformadora representativa e com volume, criando assim as 
condições para o surgimento de empresas de serviços avançados. 
 
Contudo, estas potencialidades entroncam ainda numa fraca competitividade da base económica 
local pouco diversificada e ambiciosa para ter um alcance supralocal, atendendo ao potencial de 
exploração dos recursos e produtos locais onde inclusive já há tradição. Nota-se, em geral, uma falta 
de tradição e ambiente empresarial e um fraco espírito de parceria e cooperativismo necessários para 
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ganhar escala, otimizar recursos, repartir custos, promover imagem, ganhar mercados. Há ainda falta 
de uma estratégia expressa e assumida, pública, privada ou mista, com vista a captar investimento 
externo, ou a carência de projetos âncora para alavancar o desenvolvimento do concelho.  
 
Neste sentido seria de envidar esforços junto das instituições nacionais e regionais de investigação e 
desenvolvimento com vista à criação e desenvolvimento de projetos de empresas spin-offs no 
concelho em matérias e domínios passíveis da implementação de projetos de investigação geradora 
de conhecimento e orientada para o mercado. 
 

DA IDENTIDADE E CIDADANIA 
 
No processo de desenvolvimento são as pessoas que interessam e que marcam a diferença e em 
Viana do Alentejo, o caráter acolhedor e solidário da população, mas também resistente e batalhador, 
indicia que as pessoas estão interessadas em potenciar e valorizar este território. A “identidade e 
cidadania”, que têm raízes no “ser alentejano”, constituem pois um ponto forte do concelho, que 
deverá ser potenciado pelas associações culturais e de desenvolvimento, por via da organização e 
realização eventos que ofereçam e promovam experiências diferentes, marcantes, genuínas e 
identitárias. Reforça-se assim o sentimento de pertença e de memória coletiva e deste modo a coesão 
territorial e atratividade. 
 
Nota-se contudo que Viana do Alentejo é um concelho marcado por clivagens histórico-culturais 
internas e por uma fraca cultura de cidadania, que é necessário combater para que o concelho ganhe 
mais corpo e expressão no contexto regional, reposicionando-se e assumindo uma imagem forte, 
marcante e genuína. 
 

 DO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA 
 
Em relação ao “Ambiente e Saúde Pública”, o concelho é exemplar em termos de paisagem, 
qualidade da água, segurança, tranquilidade e ritmo de vida. É, também por esta via, fortemente 
convidativo. 
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Apresenta contudo algumas debilidades, sendo de destacar a forte pressão automóvel, com os 
impactes daí inerentes (ruído, vibrações, poluição atmosférica, mobilidade), que os principais 
arruamentos sofrem em Viana e em Alcáçovas.  
 
 

VIII.2.3 O PANO DE FUNDO PARA A DEFINIÇÃO DE UMA 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO PARA O CONCELHO DE 

VIANA DO ALENTEJO 
 

VIII.2.3.1. TENDÊNCIAS PESADAS DO DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 
 
Atentando para a análise efetuada pode afirmar-se que nas últimas décadas o seu desenvolvimento 
do concelho de Viana do Alentejo tem sido marcado: 
 
1. por uma relevância acrescida e dependência progressiva dos serviços públicos na base 

empregadora concelhia; 
 
2. por ter a base económica dos principais polos urbanos (sedes de freguesia) sustentada em 

atividades pouco qualificadas e com reduzido valor acrescentado, nomeadamente, no 
comércio tradicional e nas atividades e serviços não-especializados de apoio à população; 

  
3. pela exploração das principais produções agrícolas concelhias, nomeadamente, a jusante, com 

relevo para a indústria agroalimentar (panificação, enchidos, pimentão, queijo de ovelha) e 
agropecuária (bovinicultura, ovinocultura); 

 
4. pela forte representatividade das artes e ofícios tradicionais, que marcam a identidade, 

genuinidade e notoriedade concelhia (indústria do chocalhos e olaria); 
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5. pela reduzida relevância e impacte das atividades industriais/empresariais, um setor pouco 

diversificado, débil e orientado sobretudo para o mercado local; 
 
6. pela polarização exercida por Évora, sentida como um fator de competitividade limitador do 

desenvolvimento local; 
 
7. por uma aposta na qualificação dos aglomerados via reforço dos equipamentos de utilização 

coletiva, designadamente na área do desporto, educação e saúde; 
 

VIII.2.3.2. O REFERENCIAL BALIZADOR DA ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA  
 
A definição de uma estratégia de desenvolvimento para o território de Viana do Alentejo deverá 
consubstanciar-se na afirmação de um compromisso entre a realidade e a visão assumida e 
comprometida com o desenvolvimento, e não num conjunto de ideias que, não obstante meritórias 
enquanto exercício académico, são frágeis e falíveis na sua operacionalização ou pouco 
diferenciadoras da realidade atual. Terá necessariamente que ser pró-ativa, prospetiva e 
concretizável, além de suficientemente ambiciosa e audaz para colocar o concelho no sentido da 
visão de sustentabilidade assumida. Contudo, nunca poderá ignorar a realidade atual – económica, 
política, social, ambiental, territorial - que no tempo e espaço enquadra e define o território e a 
sociedade que o concelho encerra.  
 
Esta realidade complexa e dinâmica constitui o quadro balizador da definição da estratégia de 
desenvolvimento do concelho de Viana do Alentejo, distinguindo-se 5 fatores que o enformam (vd. 
fig. VIII.2.1) e que individual ou cumulativamente, condicionam a âncora que se pretende lançar 
para o desenvolvimento do futuro do concelho. 
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 DA CONJUNTURA ECONÓMICA, FINANCEIRA E POLÍTICA ATUAL 
 
A crise global, que extravasa o âmbito económico e financeiro e que reflete igualmente a perda de 
valores base das pessoas (certamente com a ascensão de outros) repercute-se ao nível político e 
estratégico de cada país e até da sua capacidade de ação, atendendo às múltiplas e imbricadas 
relações e interesses estabelecidos entre os países. Paira sobre o mundo, e particularmente na UE, 
com reflexos ao nível local, uma nuvem de incertezas e indefinições, que assentam sobre a égide do 
poder da economia e da escassez de recursos financeiros, que limita a solidez de uma estratégia, 
embora sem a determinar já que esta decorre no terreno não apenas com base em recursos 
económicos. 
 

Figura VIII.2.1 
Quadro balizador do desenvolvimento territorial 

 
Fonte: Adaptado de A21L_VA (CMVA, 2012) 
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O momento atual é ainda pautado pelo acordo internacional de “saneamento económico” do país1, 
que a par com a conjuntura global, acentua indefinições e incertezas e a própria fiabilidade e 
atualidade das estratégias de desenvolvimento. 
 
Este cenário determina que a capacidade financeira de um país e/ou de um concelho, como fator 
fundamental que condiciona a implementação de projetos de desenvolvimento, sendo mais ou menos 
permissivo é função da disponibilidade orçamental. Daí que no quadro atual, a ambição de execução 
dos projetos tenha que ser convergente com o momento de restrição em que se vive, não constituindo 
as restrições financeiras uma fatalidade, castradora do desenvolvimento. A capacidade financeira 
impõe, antes de mais, que se vislumbrem as oportunidades que lança, pois as dinâmicas 
territoriais e sociais manter-se-ão, não obstante os ajustes necessários a uma nova realidade. Desde 
logo: 
 
a. Inovar em novos modelos de liderança e gestão de serviços e do território, onde novas formas 

de governo e governança se impõem, nomeadamente, através do estabelecimento de parcerias 
e de uma participação e concertação pública mais eficiente e permanente;  

b. Planear com maior rigor o caminho que se quer seguir e a forma de o fazer, assumindo os 
recursos (humanos, técnicos, financeiros) disponíveis e as parcerias (apoio de atores locais) 
possíveis; 

c. Gerir com maior eficiência o território e os recursos disponíveis (humanos, técnicos, financeiros) 
de modo e promover a sua otimização; 

d. Inovar nos modos e fontes de financiamento e no estabelecimento de parcerias com vista a atingir 
objetivos concertados e assumidos.  

 
 

 DO QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO 
 
O quadro de referência estratégico enunciado (capítulo I.4.) funciona como uma orientação superior 
em termos de desenvolvimento no sentido de prosseguir uma visão já concertada e assumida numa 
                                                             
1 Referimo-nos ao Programa de Assistência Financeira. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
80 

escala supralocal. Deste modo, serve como guia do modelo de desenvolvimento à escala local. Não 
limita, contudo, a possibilidade e capacidade dos territórios inovarem e adaptarem-se, num quadro 
de convergência, às mudanças e exigências que as dinâmicas territoriais e sociais vão impondo.  
A conformidade e articulação desejadas entre os instrumentos de gestão territorial são assim 
orientações e referências que, conduzindo as opções de desenvolvimento e de ordenamento, não as 
limitam nem condicionam. 
 

 DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO 
 
A posição e enquadramento geográfico de um dado território, como Viana do Alentejo, não obstante 
absolutos do ponto de vista físico, podem ser observados do ponto de vista relativo em função dos 
fatores geográficos que condicionam, e.g., a sua atratividade. Há contudo uma situação de referência 
que traduz o estado de desenvolvimento do concelho, que necessariamente deverá enquadrar e 
balizar um plano de ação rumo ao desenvolvimento sustentável (e.g., não se pode recomendar a 
construção de uma escola se não há alunos ou melhorar a rede de saneamento se ela não existe!). 
Até porque é essa condição que confere ao território as suas potencialidades, fraquezas e 
oportunidades, constituindo o “momento” a partir do qual se “visita” o futuro do concelho. Porém essa 
situação de referência não deverá também ser limitadora da inovação, audácia e ambição no 
planeamento tendo em vista a promoção da mudança qualitativa do território e da sociedade. 
 

 DA EMERGÊNCIA DE UM NOVO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 
 

Os últimos anos vêm demonstrando a fragilidade de um modelo de desenvolvimento em Portugal 
fortemente apoiado na construção, imobiliário, obras públicas, e que relegava para um segundo plano 
a capacidade dos diversos territórios diversificarem a sua base económica, crescerem e 
desenvolverem-se de uma forma sustentada e não exclusivamente dependentes de produtos 
importados, nomeadamente, ao nível agrícola. Foi nesse quadro que a agricultura e agropecuária e 
setores de produção paralelos definharam tendo o país perdido o saber fazer e a organização para 
fazer e a possibilidade de ter crescido a este nível com menos dependências no exterior, refletindo-
se isso no desenvolvimento regional e local, de que o Alentejo e em particular Viana do Alentejo são 
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exemplo. Contudo estes encerram fortes potencialidades ao nível da produção agrícola, 
agropecuária, silvícola, vitivinícola, olivícola e outras afins, bem como da indústria ligada ao setor 
alimentar. 
 
Além do mais, as potencialidades de Viana do Alentejo permitem-lhe perfilar-se para integrar o 
conjunto dos territórios que vêm acolhendo os equipamentos e os investimentos no setor da 
aeronáutica, fruindo das caraterísticas físicas do território (clima, morfologia) e das iniciativas já 
existentes (Embraer, Aeroporto e Base Aérea de Beja, e Aeródromo e Escola de Aeronáutica de 
Évora). Viana do Alentejo deverá explorar esta janela de oportunidade levantada pela ascensão deste 
novo paradigma de desenvolvimento que se vai esboçando no contexto nacional e regional. 
 

 DO ENVOLVIMENTO E CONSCIÊNCIA CÍVICA DA POPULAÇÃO 
 
O crescimento e desenvolvimento do território não dependem apenas da vontade e ação do Governo 
ou do Município de Viana do Alentejo. É preciso, mais que nunca, uma ação assumida e concertada 
entre os diversos atores (as pessoas e as diversas entidades públicas e privadas de Viana do Alentejo, 
e outros) por forma a se promoverem sinergias e ganhos de escala, assim como eficiência e 
otimização de recursos. O desenvolvimento é feito pelas pessoas e para as pessoas, devendo 
pois assumir-se globalmente como atores e por isso corresponsáveis pelo desenvolvimento do 
território e da sua sociedade nos diversos domínios, ambiental, social, económico, político. 
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VIII.3. UMA ESTRATÉGIA PARA O TERRITÓRIO 
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VIII.3.1. DA CONCRETIZAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA RUMO AO 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO 

 
 
Depois de efetuado o diagnóstico integrado da realidade e dinâmica do concelho de Viana do Alentejo 
e de todas as variáveis e suas relações, estão criadas as condições para se proceder à concretização 
de uma estratégia de desenvolvimento municipal. Como se compreende, atendendo à 
proximidade e afinidade com a estratégia de desenvolvimento sustentável definida no âmbito da 
Agenda 21 Local de Viana do Alentejo, esta constitui a base e a estrutura da estratégia de 
desenvolvimento agora apresentada. Trata-se, na essência de uma atualização tendo por base o 
diagnóstico efetuado, num quadro de ordenamento e planeamento prospetivando o desenvolvimento 
do território. Sustenta-se assim necessariamente nos desafios, princípios e orientações de um 
pensamento estratégico. 
 
A concretização da estratégia de desenvolvimento do concelho de Viana do Alentejo (vd. figura 
VIII.3.1.) tem assim por base o pano de fundo apresentado no capítulo VIII.2.3 e que se desagrega 
em “tendências pesadas” e “referencial balizador de orientação estratégica”, assim como o quadro de 
referência estratégico e o diagnóstico (vd. capítulo VIII.2.2) fruto da análise e caraterização temática 
efetuada. Desta forma é assegurada a maior adequação da estratégia à realidade territorial. 
 
A estratégia consubstancia-se, neste contexto, na clarificação de uma missão, visão e valores, e na 
concretização dos principais desafios que estabelecem, simultaneamente, uma relação de 
reciprocidade com a situação de referência e a visão. A resposta àqueles decorre da definição dos 
“domínios de ação estratégica” (DAE), i.e., áreas de atuação sobre as quais deverão recair as 
políticas e ações rumo ao desenvolvimento. Estes são consubstanciados nos respetivos “objetivos 
estratégicos” que, por sua vez, são materializados em “vetores de ação” decompostos em “linhas 
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orientadoras”, e operacionalizados através de “projetos e ações” concretos que permitirão colocar 
a estratégia no sentido da visão e missão assumidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numa fase posterior os diferentes projetos e ações serão integrados no programa de execução e 
plano de financiamento do plano, com vista a definir as regras para a sua implementação, e ainda no 
programa de monitorização através da criação de indicadores de medida que permitam monitorizar e 
acompanhar o plano a fim de identificar desvios e assim fundamentar a sua dinâmica1. 

                                                             
1 Nos termos do disposto na secção V (artigos 93.º a 100.º) do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (DL 380/99, de 22 
de setembro, na sua redação atual). 

Figura VIII.3.1 
Concretização da estratégia de desenvolvimento do concelho de Viana do Alentejo 

 
Fonte: Adaptado de CMVA, 2012 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
86 

 
 

VIII.3.2. DA MISSÃO, VISÃO E VALORES NA ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 
 
A concretização da estratégia de desenvolvimento para o concelho de Viana do Alentejo implica que 
se assuma a clarifique objetivamente a missão e visão para o território, num horizonte temporal 
alargado, considerando o ano 2025 como referência. 
 
Embora não necessariamente vinculados ao passado e ao presente a definição da missão e visão 
não pode ser efetuada sem a sua consideração devido à óbvia verdade de que valem por si no 
presente. Mas também não determinam o futuro. Pelo que para serem ambiciosos e 
simultaneamente realistas, resultam de um compromisso entre o enquadramento do passado e 
presente e de uma vontade prospetiva que lança no futuro as raízes de ação do presente. 
 

DA MISSÃO 
 
A missão é o elemento chave na estratégia, constituindo um compromisso prévio da mesma já que 
concretiza a razão de ser do concelho, i.e., clarifica a razão da sua existência de forma tão simples e 
objetiva quanto possível, devendo igualmente ser inspiradora. 
 
A MISSÃO que se declara para Viana do Alentejo sustenta que: 
 
“Viana do Alentejo é um concelho bem localizado, relativamente próximo de Lisboa e adjacente a 
Évora, potenciador das suas gentes e valorizador dos seus recursos e produtos genuínos, oferecendo 
um espaço urbano de qualidade, inclusivo e sustentável, pautado por elementos patrimoniais e 
espaços públicos singulares, dotado de uma oferta de infraestruturas, equipamentos e serviços 
públicos qualificados, onde se inspira a vontade de viver e visitar”. 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
87 

DA VISÃO 
 
A visão projeta uma “grande imagem” do que se pretende que o concelho venha a ser (o que deseja 
ser) no horizonte temporal considerado. Deve assim ser inspiradora para acompanhar o desígnio que 
a missão impõe, desafiadora e facilmente apreensível pelos diferentes atores. Inspirando-nos no 
contato com o território, concretiza-se assim uma visão para Viana do Alentejo. 
 
A VISÃO consagra que: 
 
“O concelho de Viana do Alentejo inspira a vontade de viver e visitar oferecendo a todos uma elevada 
qualidade de vida, é inclusivo e sustentável, marcado por um património singular e infraestruturas, 
equipamentos e serviços elementares e qualificados, e assenta numa base económica especializada 
baseada na genuinidade dos seus produtos e potencialidade dos seus recursos e reforçada pelo 
associativismo, tendo na educação e formação para todos (ao longo da vida) e na procura da 
equidade e coesão social um forte pilar”. 
 

DOS VALORES 
 
Os valores são o pilar de fundo que sustenta a nossa ação, ou como anotava SANTOS (2006), são 
princípios intemporais que guiam uma pessoa ou uma comunidade. Representam as crenças mais 
profundas, demonstradas através do comportamento desses atores no dia-a-dia e, por isso, 
constituem “uma proclamação aberta sobre o que se espera do comportamento de todos os seus 
elementos” (SANTOS, 2006). É, por isso, fundamental, na definição de uma estratégia de ação para 
o desenvolvimento, que os atores se encontrem alinhados e sejam persistentes no seu 
comportamento e atitude diários, no intuito de se rumar apenas no sentido definido: a visão. 
 
“Bebendo do espírito” da comunidade e do território são nomeados 6 valores fundamentais para o 
desenvolvimento do concelho: 
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1. Ambição: em valorizar-se, potenciando os seus recursos e produtos locais, e através da melhoria 
da sua imagem e autenticidade, bem como do modelo de governança e do seu desempenho 
económico, social e ambiental; 

 
2. Esperança: nas políticas de desenvolvimento local, mais inovadoras, ambiciosas e eficientes, e 

nas pessoas e na sua capacidade e vontade de mobilizar-se rumo ao desenvolvimento 
sustentável do concelho; 

 
3. Cidadania: fomentada através de um modelo de governância e de desenvolvimento local, 

próximo, inclusivo, participado, célere e transparente; 
 
4. Solidariedade: inter-geracional e social; 
 
5. Autenticidade: das pessoas e dos produtos, bem como na promoção dos seus produtos e 

recursos naturais e patrimoniais; 
 
6. Acolhimento: de iniciativas e ideias para o desenvolvimento local e em interessados em residir 

ou visitar, promovendo para isso as condições que fomentem a atratividade.  
 
 

VIII.3.3. DOS DESAFIOS E DOMÍNIOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
 
 

OS DESAFIOS 
 
A anteceder e antecipar a orientação estratégica de fundo que se preconiza para o concelho de Viana 
do Alentejo, que é afirmada pelos “domínios de ação estratégica”, operacionalizados através de 
“projetos e ações”, projeta-se a “imagem” sobre os principais fatores críticos de desenvolvimento 
que o concelho enfrenta. Estes fatores são designados por “desafios”, ou seja, as condições que 
impõem a interrogação sobre o status quo e que simultaneamente obrigam a uma necessária 
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mobilização, audácia e compromisso para os enfrentar e mudar a realidade atual do 
desenvolvimento de Viana do Alentejo, nomeadamente: 
 

1. Reter e captar população para Viana do Alentejo; 
 

2. Atenuar e combater bolsas de pobreza e fenómenos de exclusão social (fomentar o 
combate ao isolamento da população idosa); 
 

3. Revitalizar o tecido económico tendo por base a qualificação da base económica, a 
valorização dos recursos locais e das atividades/setores com tradição e capacidade de se 
afirmarem num contexto supralocal e a diversificação e valorização da base económica; 
 

4. Requalificar e dignificar as áreas urbanas, recuperando o edificado e valorizando o espaço 
público; 
 

5. Recuperar, salvaguardar e valorizar o património histórico-cultural e arquitetónico; 
 

6. Projetar a imagem do concelho pelos seus produtos de excelência e genuínos, e pela 
riqueza do seu património; 
 

7. Afirmar uma nova forma de governância, potenciando a participação da comunidade no 
desenvolvimento local; 
 

8. Aumentar a área de influência, nomeadamente, sobre Évora. 

 
Para responder a estes grandes desafios são então concretizadas as áreas preferenciais de 
atuação para o desenvolvimento do concelho: os “domínios de ação estratégica” (DAE). 
 

OS DOMÍNIOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA 
 
Os “domínios de ação estratégica”, que agora se analisam, estão definidos na figura VIII.3.2. 
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Entende-se que a atenção a estes, orientada por uma política coordenada no tempo e no espaço, 
permitirá introduzir uma dinâmica no concelho que potenciará indubitavelmente a sua centralidade, 
competitividade e atratividade no contexto regional. Passaremos à análise de cada um em particular, 
salientando que atendendo aos vetores de ação definidos e respetivas linhas orientadoras, os projetos 
e ações enunciados não estão esgotados, constituindo apenas aqueles que ao momento nos parecem 
mais relevantes para potenciar o desenvolvimento e incrementar uma atitude crítica em relação ao 
estado de desenvolvimento do concelho.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura VIII.3.2 
Os domínios de ação estratégica (DAE) 

 
Fonte: Adaptado de CMVA, 2012 



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
91 

DOMÍNIO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 1. REVITALIZAR, FORTALECER E 
DIVERSIFICAR A BASE ECONÓMICA E POTENCIAR O CRESCIMENTO 
E DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 
Constatou-se, da análise efetuada, que uma das fraquezas do concelho é o baixo dinamismo 
económico, fudado em atividades de baixo valor acrescentado, serviços, de um modo geral pouco 
qualificados e uma atividade agrícola ainda pouco potenciada. Não são assim potenciadores de um 
concelho atrativo e economicamente competitivo. Impõe-se assim a necessidade de qualificar e 
diversificar a base económica, tendo por base, a valorização e promoção dos produtos locais (vd. 
quadro VIII.3.1). 

 
Neste sentido será possível assumir para o concelho uma base económica dinâmica, competitiva e 
simultaneamente potenciadora dos recursos locais, numa perspetiva de desenvolvimento territorial. 
Por outro lado, esta estratégia, num quadro regional e nacional, enquadra um ambicionado 
reposicionamento do concelho e assim o reforço da sua atratividade. 
 
 
 
 
 

Quadro VIII.3.1 
DAE 1 – Revitalizar, fortalecer e diversificar a base económica e potenciar o crescimento e desenvolvimento local 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VETOR DE AÇÃO 

1.1. Qualificar e diversificar a base 
económica 

Modernização de serviços de estabelecimentos comerciais 
Adaptação da gestão 
Aposta na criação de instrumentos e espaços que promovam o 
empreendedorismo e a emergência de novos produtos e serviços 

1.2. Valorizar e promover os produtos 
locais 

Criar uma fileira de produtos agrícolas locais de qualidade 
Valorizar e promover os produtos locais tradicionais e genuínos 
Criar estruturas que estimulem a produção, promoção e 
comercialização dos produtos locais 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. QUALIFICAR E DIVERSIFICAR A BASE ECONÓMICA 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Modernização de 
serviços e de 
estabelecimentos 
comerciais 

a. Apostar nas TIC para divulgação e comercialização; 
b. Melhorar o atendimento;  
c. Apostar em produtos genuínos do concelho e região no segmento 
alimentar; 
d. Apostar em produtos de vanguarda e especialização;  
e. Tornar os espaços e estabelecimentos mais visíveis e atrativos; 
f. Renovar a arquitetura interior; 
g. Renovar o mobiliário interior e exterior; 
h. Potenciar a eficiência energética e a utilização de água dos 
edifícios. 

1. Portal de negócios de Viana do Alentejo (produtos e serviços); 
2. Certificação de qualidade de estabelecimentos; 
3. Programa de formação em atendimento; 
4. Programa de formação em práticas de marketing comercial; 
5. Compromisso com as empresas de fazer separação e deposição seletiva dos 
lixos; 
6. Formação orientada para liderança, motivação e gestão do tempo e da 
qualidade; 
7. Prémio de reconhecimento para a melhor renovação de estabelecimento 
comercial (restauração ou hotelaria ou outro); 
8. Criar programa de apoio à renovação dos espaços comerciais. 

Adaptação da gestão 

a. Apoiar o uso das TIC; 
b. Avaliar possibilidades de gestão e trabalho em rede e parceria;  
c. Potenciar o associativismo ou cooperativismo com modelos de 
gestão adaptados à atualidade por forma a promover ganhos de 
escala e de oportunidade;  
d. Fomentar práticas de avaliação do desempenho;  
e. Aproveitar sinergias de proximidade. 

9. Formação básica orientada sobre o alcance e técnicas de avaliação do 
desempenho; 
10. Formação orientada para liderança, motivação e gestão do tempo e da 
qualidade para as pequenas empresas; 
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Aposta na criação de 
instrumentos e 
espaços que 
promovam o 
empreendedorismo e 
a emergência de 
novos produtos e 
serviços 

a. Assumir o turismo como um importante setor para o 
desenvolvimento do concelho; 
b. Apostar no setor industrial criando condições em termos de 
Instrumentos de Gestão Territorial, marketing territorial e incentivos 
para atrair investimento; 
c. Explorar a proximidade da Embraer e de empresas e negócios 
que a sua instalação estimulará; 
d. Incentivar o investimento industrial a jusante do setor agrícola e 
agroflorestal; 
e. Reordenar e potenciar os “espaços industriais e áreas de 
localização empresarial. 

11. Criação de um gabinete de apoio ao empresário 
12. Estudar a melhor localização para áreas de localização empresarial e 
industrial, incluindo para acolher pequenas e médias empresas, verificando a 
possibilidade de instalar uma grande área localização empresarial inter-
freguesias (Viana-Aguiar); 
13. Ampliar e qualificar os “espaços industriais” existentes. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. VALORIZAR E PROMOVER OS PRODUTOS LOCAIS 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Criar uma fileira de 
produtos agrícolas 
locais de qualidade 

a. Revitalizar o setor agrícola (produção de hortícolas) e 
agropecuária (bovinos, ovinos e caprinos), silvicultura, olivicultura, 
vinicultura e apicultura; 
b. Promover a diversificação e especialização da atividade agrícola; 

1. Criar uma cooperativa (ou afim) agropecuária que promova parceiras, potencie 
o emparcelamento e ganhos de escala para uma produção intensiva; 
2. Fomentar a profissionalização da produção biológica (hortícolas, leite, queijo, 
carne, mel, azeite, pimentão); 

Valorizar e promover 
os produtos locais 

a. Potenciar e valorizar a arte chocalheira e os chocalhos; 
3. Certificar a qualidade de processos e produtos locais (hortícolas, leite, 
queijo, carne, mel, azeite, pimentão); 
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tradicionais e 
genuínos 

b. Criar instrumentos e mecanismos que dinamizem a olaria de 
Viana projetem no país e ao nível internacional a sua imagem; 
c. Projetar no país a massa de pimentão como produto de 
excelência e genuíno; 
d. Avaliar o potencial de revitalização da extração de mármores de 
Viana; 
e. Potenciar a atividade agrícola e os produtos tradicionais em 
complemento com outras iniciativas/atividades como seja o turismo 
rural ou a produção de energias renováveis. 

4. Certificar a origem (e.g. Denominação de Origem) dos produtos; 
5. Apoiar iniciativas complementares à atividade agrícola; 
6. Inovar na produção e projeção dos chocalhos; 
7. Certificar os chocalhos e a arte chocalheira; 
8. Criar um museu vivo do chocalho e da arte chocalheira; 
9. Protocolar com Universidades a avaliação do potencial de utilização dos 
“mármores de Viana”; 

Criar estruturas que 
estimulem a 
produção, promoção 
e comercialização 
dos produtos locais 

a. Criar instrumentos, meios e espaços que contribuam para a 
projeção e comercialização dos diversos produtos; 
b. Criar mecanismos para apoio à criação de novas empresas e 
acompanhamento das existentes. 

10. Criar uma associação de produtores de Viana; 
11. Criar um centro de negócios multifuncional: exposição, distribuição e 
comercialização (mercado local) e venda de produtos locais; 
12. Envidar fortes e agressivas campanhas de promoção dos produtos locais; 
13. Criar uma loja virtual para a divulgação e comercialização dos produtos 
locais (webizar o comércio); 
14. Procurar integrar Viana no perímetro de rega do Alqueva;  
15.Criar uma equipa de apoio à iniciativa de atividade económica; 
16. Promover a realização de um fórum (bianual) de empresários agrícolas (e 
outros) da região/país, apresentar boas práticas, discutir estratégias, cimentar 
parcerias, etc.. 
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DOMÍNIO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2. ORDENAR O TERRITÓRIO, 
VALORIZAR O AMBIENTE E QUALIFICAR O ESPAÇO URBANO 
 
 
O território do município de Viana do Alentejo apresenta uma ocupação concentrada de onde se 
destaca a disponibilidade de solo rural para a uma prática agrícola ou agropecuária sustentável e 
competitiva, no respeito pelos valores e recursos naturais existentes. Relativamente à ocupação do 
solo urbano esta apresenta caraterísticas tendentes à promoção de uma política de reabilitação 
urbana e de colmatação dos perímetros urbanos existentes1, em detrimento da expansão. Enquadra-
se assim uma estratégia de promoção do equilíbrio e policentrismo da rede urbana e a valorização 
ambiental do espaço (vd. quadro VIII.3.2). 

 
Para além de um ordenamento sustentável do território, Viana do Alentejo carece ainda de qualificar 
o espaço urbano com o reforço dos serviços, equipamentos e infraestruturas que determinam a sua 
atratividade e competitividade. 
 
  

                                                             
1 Com exceção pra as áreas industriais cuja lotação exige a definição de áreas de expansão. 

Quadro VIII.3.2 
DAE 2 – Ordenar o território, valorizar o ambiente e qualificar o espaço urbano 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VETOR DE AÇÃO 

2.1. Promover o equilíbrio e 
policentrismo da rede urbana e a 
valorização ambiental do espaço 

Promoção e salvaguarda do equilíbrio do sistema territorial e 
valorização dos recursos naturais 
Qualificar, dignificar e valorizar o espaço urbano 

Instigar a uma cultura de desenvolvimento territorial apoiada em 
parcerias 

2.2. Promover um espaço inclusivo e 
dotado de infraestruturas e 
equipamentos de excelência 

Promover a oferta de equipamentos coletivos e redes de 
infraestruturas urbanas de excelência 

Promover as acessibilidades e mobilidade para todos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. PROMOVER O EQUILÍBRIO E O POLICIENTRISMO DA REDE URBANA E A VALORIZAÇÃO 
AMBIENTAL DO ESPAÇO 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Promoção e 
salvaguarda do 
equilíbrio do sistema 
territorial e 
valorização dos 
recursos naturais 

a. Privilegiar a manutenção do sistema de povoamento concentrado; 
b. Desincentivar o povoamento disperso ou intercalar; 
c. Manter a uniformidade dos perímetros urbanos, privilegiando a 
ocupação dos espaços intersticiais; 
d. Procurar complementaridades funcionais; 
e. Aproveitar otimizar recursos através do aproveitamento de 
sinergias de proximidade; 
f. Promover a coesão territorial; 
g. Articular o sistema rural-urbano; 
h. Consolidar contiguidades urbanas; 
i. Promover a economia do solo; 
j. Gerir de forma sustentável os recursos naturais; 
k. Prevenir “riscos” naturais e antrópicos e proteger a paisagem; 

1. Elaborar a revisão do PDM privilegiando a manutenção do sistema de 
povoamento e a homogeneização das malhas urbanas; 
2. Elaborar planos de Urbanização para as sedes de freguesia; 
3. Preservação dos valores ambientais da Serra de Viana; 
4. Recuperação ambiental e paisagística das pedreiras esgotadas; 
5. Aproveitamento e valorização da estação caminhos-de-ferro de Viana do 
Alentejo;  
6. Melhoria do sistema de limpeza urbana (espaços públicos, incluindo vias) nas 
sedes de freguesia;  
7. Elaborar cartografia de suscetibilidade e riscos naturais e antrópicos para o 
concelho; 
8. Campanha de sensibilização, junto da comunidade e atores locais, visando a 
redução do consumo energético e água; 
9. Incentivos locais e campanhas de sensibilização ao aproveitamento da energia 
solar; 
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Qualificar, dignificar e 
valorizar o espaço 
urbano 

a. Reabilitar e qualificar o edificado; 
b. Reabilitar, qualificar e valorizar o espaço público;  
c. Dignificar os elementos urbanos identitários; 

10. Elaborar planos e projetos orientadores da reabilitação urbana das sedes de 
freguesia, com enfoque especial sobre os centros históricos; 
11. Criar um programa de apoio e/ou incentivos à reabilitação urbana, tendo e.g. 
temáticas específicas: fachadas, pátios/logradouros orientados para espaços 
públicos, cobertura (substituição de materiais menos nobres), edifícios devolutos; 
12. Plano de reconversão de imóveis devolutos; 
13. Estabelecer parcerias público-privadas ou privado-privadas para apoiar a 
reabilitação urbana; 
14. Sobretaxar imóveis devolutos, tendo em vista incentivar a sua reabilitação ou 
venda; 
15. Lançar concursos de ideias para reabilitações dos espaços públicos; 
16. Dignificar áreas degradadas e/ou subaproveitadas, criando novos espaços 
verdes, dedicados ao ócio, lazer e desporto recreativo; 
17. Estudar e diligenciar sobre a instalação em Viana do Alentejo de um centro 
desportivo de alto rendimento, incluindo desportos adaptados; 
18. Requalificar e dignificar as entradas de Viana do Alentejo e Alcáçovas 
prioritariamente; 
19. Renovar a rede de infraestruturas de abastecimento de água mais antiga e 
degradada ou mais perigosa para a saúde pública; 

Instigar a uma cultura 
de desenvolvimento 
territorial apoiada em 
parcerias 

a. Promoção de parcerias público-públicas e trabalho em rede; 

20. Elaborar um plano estratégico de desenvolvimento intermunicipal; 
21. Explorar sinergias e parcerias para a implementação de ações de 
desenvolvimento concretas a prazo (e.g., na área da produção, certificação, 
imagem, áreas industriais); 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. PROMOVER UM ESPAÇO INCLUSIVO E DOTADO DE INFRAESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS DE EXCELÊNCIA 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Promover a oferta de 
equipamentos 
coletivos e redes de 
infraestruturas 
urbanas de 
excelência 

a. Garantir a cobertura territorial com infraestruturas básicas 
(abastecimento de águas, esgotos, pluviais, energia elétrica, rede de 
internet); 
b. Qualificar as redes existentes (sobretudo de águas e recolha de 
lixos) otimizando o seu desempenho;  
c. Garantir uma eficaz e eficiente gestão da limpeza urbana; 
d. Garantir uma oferta de equipamentos coletivos superiores e 
equilibrada no território; 
e. Promover a otimização dos equipamentos coletivos existentes; 

1. Renovar a rede de infraestruturas de abastecimento de água mais antiga e 
degradada ou que ofereça algum tipo de perigo para a saúde pública; 
2. Promover a total cobertura do concelho com a rede de água, esgotos e 
eletricidade; 
3. Promover a total cobertura das sedes de freguesia com rede de internet 
wireless; 
4. Melhoria do sistema de limpeza urbana (espaços públicos, incluindo vias); 
5. Requalificar, aproveitar e valorizar a estação caminhos-de-ferro (estudo, 
projeto) para equipamento coletivo; 
6. Infraestruturar e equipar o espaço de feiras de Alcáçovas; 
7. Adaptar funcionalmente o centro cultural de Alcáçovas; 
8. Recuperar o Paço dos Henriques (biblioteca, posto de turismo e museu); 
9. Construir o pavilhão multiusos de Aguiar; 
10. Requalificar o quartel da GNR de Viana; 
11. Aumentar a oferta de equipamentos e serviços de apoio à população idosa; 
12. Promover a diversificação e especialização dos serviços de apoio social; 
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13. Reforço da intermodalidade associada à rede ferroviária. 

Promover as 
acessibilidades e 
mobilidade para 
todos 

a. Tornar o concelho, com enfoque sobre os espaços urbanos, 
inclusivo; 
b. Promover as acessibilidades e mobilidade para todos, numa 
lógica do design for all”, nos espaços públicos e privados, servindo 
de exemplo de boas práticas; 
c. Promover a mobilidade suave e uma cultura de mobilidade 
sustentável; 
d. Ordenar o tráfego nas sedes de freguesia; 
e. Promover a beneficiação da rede viária; 
f. Promover a otimização da utilização do carro; 
g. Aferir alternativas para minimizar a presença do tráfego de 
passagem no interior das sedes de freguesia (espaço urbano); 
h. Melhorar a sinalética rodoviária, orientadora e de referenciação 
geográfica; 
i. Minimizar a presença do carro no espaço urbano; 
j. Promover a utilização do transporte público para deslocações 
pendulares; 
k. Promover a disseminação do acesso às TIC como veículo de 
comunicação; 
l. Potenciar uma administração acessível; 

14. Lançar uma campanha de planos/estudos e projetos de execução visando 
promover em todas as sedes de freguesia (espaço público e edifícios públicos) 
as acessibilidades e mobilidade para todos com base na abordagem do design 

for all (barreiras físicas, sociais, de comunicação, acesso a serviços, etc.); 
15. Estudo de reordenamento do tráfego e circulação (rodoviária, ciclável, 
pedonal) nas sedes de freguesia, associando a alteração da funcionalidade das 
vias. Neste, entre outros, conceber: 
a. uma rede de ciclovias, especialmente entre as escolas e o centro das 
localidades; 
b. tornar as ruas mais pedonais, segregadas parcial ou totalmente ao trânsito 
automóvel; 

16. Projetar e construir um parque de estacionamento estratégico, com 
parqueamento de pesados, em Viana; 
17. Qualificar em termos paisagísticos e funcionais o parque de estacionamento 
junto do cineteatro em Viana; 
18. Rever e completar a numeração de polícia do concelho; 
19. Rever e completar a toponímia de arruamentos no concelho; 
20. Promover uma revisão geral da sinalética do concelho (orientadora e de 
trânsito), utilizando, no caso da sinalética orientadora, placas tipificadas; 
21. Reforçar os serviços de transportes públicos internos (inter-freguesias) e de 
ligação a Évora, instigando a utilização de veículos adaptados à procura, amigos 
do ambiente e acessíveis a todos; 
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22. Criar um serviço de transporte permanente de apoio a idosos (avaliar a 
possibilidade de parcerias público-privadas); 
23. Construir uma via circular a Viana do Alentejo; 
24. Beneficiação dos arruamentos nas sedes de freguesia; 
25. Beneficiação das vias em pior estado; 
26. Criar um miradouro acessível na Serra de Viana; 
27. Criar serviços acessíveis (e-governement, mobiliário, equipamentos de 
apoio) 
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DOMÍNIO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 3. SALVAGUARDAR E VALORIZAR 
O PATRIMÓNIO, A CULTURA E FOMENTAR O TURISMO  
 
Não obstante a singularidade, riqueza e diversidade patrimonial do concelho de Viana do Alentejo, 
forma identificadas algumas debilidades que importa inverter, aproveitando as oportunidades de 
promoção de sinergias inter setores de atividade e inter territórios (e.g. as rotas turísticas da região, 
a otimização de estruturas patrimoniais para fins culturais ou de recreio e lazer ou ainda a promoção 
integrada de todo o património do território municipal). 
 
Para tal, é necessário antes de mais “conhecer” o património existente no sentido da sua 
inventariação e sistematização para posteriormente se desenvolverem ações de salvaguarda, 
requalificação e valorização desses elementos. Neste processo é determinante a promoção dos 
elementos patrimoniais genuínos, de base identitária e assim diferenciados e especializados. Refira-
se a título de exemplo o artesanato local (olaria ou a arte chocalheira), as festividades locais e o 
património edificado. Assim, no DAE 3, preconiza-se 2 objetivos estratégicos e 5 vetores de ação (vd. 
quadro VIII.3.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro VIII.3.3 
DAE 3 – Salvaguardar e valorizar o património, a cultura e fomentar o turismo 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VETOR DE AÇÃO 

3.1. Requalificar e valorizar o 
património arqueológico, arquitetónico 
e natural 

Identificar o património material e imaterial existente e com 
potencial 
Salvaguardar, requalificar e valorizar os diversos elementos 
patrimoniais 

3.2. Potenciar e promover o 
património genuíno e identitário, a 
história, a cultura e identidade local 

Valorizar o legado histórico do concelho de Viana do Alentejo 

Potenciar os elementos patrimoniais de forte cariz identitário: o 
chocalho, a arte chocalheira, a olaria, a Sra. d’Áires 

Promover e valorizar do ponto de vista turístico, a cultura, o 
património construído e a identidade local 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. REQUALIFICAR E VALORIZAR O PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E 
NATURAL 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Identificar o 
património material e 
imaterial existente e 
com potencial 

a. Proceder ao inventário e caraterização dos elementos histórico-
arqueológicos, arquitetónicos, imateriais e naturais do concelho com 
potencial valor patrimonial; 
b. Promover o estudo científico do património existente com vista à 
sua promoção e divulgação; 

1. Elaborar carta(s) do património histórico-arqueológico e arquitetónico e natural 
do concelho; 
2. Proceder a uma classificação potencial dos diversos elementos; 
3. Criar uma base de dados georreferenciada do património; 
4. Proceder à recolha, sistematização e estudo do património imaterial com 
colaboração da comunidade local e de instituições de investigação, 
designadamente da gastronomia, cante alentejano e festividades; 

Salvaguardar, 
requalificar e 
valorizar os diversos 
elementos 
patrimoniais 

a. Promover a classificação dos diversos elementos; 
b. Diligenciar sobre a requalificação do património; 

5. Diligenciar para a classificação dos elementos patrimoniais; 
6. Promover a requalificação, dignificação e valorização dos elementos 
patrimoniais: obras de requalificação e valorização, lançamento de concursos de 
ideias para a elaboração de projetos, apoios/parcerias público-privadas para o 
caso de património privado, benefícios fiscais ou outros para quem contribua para 
o objetivo, prémios para iniciativas, projetos ou obras; 
7. Promover a iluminação do castelo em particular e do centro histórico de Viana; 
8. Promover o enquadramento e valorização dos chafarizes e fontanários de 
Viana; 
 



                                                                                                                                                                 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 
 

 103 

9. Requalificar e valorizar o património material, com prioridade: 
a. o Paço dos Henriques; 
b. o Santuário da Sr.ª d’Aires e envolvente (com eventual prospeção 
arqueológica); 
c. a área envolvente à Anta de Aguiar; 
d. a Ermida de São Geraldo; 
e. o Poço Novo e envolvente; 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2. POTENCIAR E PROMOVER O PATRIMÓNIO GENUÍNO E INDENTITÁRIO, A HISTÓRIA, A 
CULTURA E IDENTIDADE LOCAL 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Valorizar o legado 
histórico do concelho 
de Viana do Alentejo 

a. Promover o concelho com base no legado para a globalização 
deixado pelo tratado de Alcáçovas-Toledo (em Alcáçovas); 
b. Valorizar “Viana na rota da transumância”; 

1. Reviver e recriar, em feira, mercado medieval ou teatro medieval interativo com 
o público, com periodicidade bianual, o momento da assinatura do “Tratado de 
Alcáçovas-Toledo”, explorando, nomeadamente: 
a. a razão do local da assinatura (Alcáçovas); 
b. o contexto histórico da assinatura; 
c. o marco e o contributo do tratado para a globalização; 

2. Promover uma geminação com Espanha-Toledo 

Potenciar os 
elementos 
patrimoniais de forte 
cariz identitário: o 
chocalho, a arte 
chocalheira, a olaria, 
a Sra. d’Áires 

a. Potenciar o chocalho e a arte chocalheira; 
b. Expandir e modernizar a olaria; 

3. Criar um museu ou centro de interpretação vivo do chocalho; 
4. Criar uma escola tradicional, eventualmente associada ao centro de 
interpretação do chocalho; 
5. Fomentar a criação de um centro de produção oleira, eventualmente, com a 
criação de parcerias privado-privadas e público-privadas (ou em alternativa um 
centro polivalente de artesanato, para produção, divulgação, interpretação do 
chocalho e olaria: um espaço conjunto; 
6. Criar uma janela virtual para divulgação e venda do chocalho, da arte 
chocalheira e da olaria de Viana, da renda e crochet; 
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Promover e valorizar 
do ponto de vista 
turístico, a cultura, o 
património construído 
e a identidade local 

a. Criar instrumentos específicos de promoção e valorização do 
património e cultura; 
b. Criar instrumentos e condições que potenciem o turismo e a 
atividade turísticas como instrumento do desenvolvimento 
sustentável; 
c. Promover o turismo acessível e sustentável;  
d. Garantir uma oferta de alojamento qualificada e diversificada; 

7. Elaborar uma carta turística do concelho; 
8. Elaborar uma carta turística de grande escala para as sedes de freguesia de 
Viana e Alcáçovas; 
9. Criar roteiros turísticos com referências ao património, aos eventos, aos 
espaços culturais;  
10. Desenvolver campanhas de marketing que divulguem e potenciem a Sra. d’ 
Áires (santuário e festa religiosa); 
11. Elaborar um plano ou projeto municipal (e/ou intermunicipal) para o 
desenvolvimento do turismo acessível e sustentável, potenciando a criação de 
uma rede turística regional; 
12. Qualificar a oferta turística com a reabilitação e valorização do alojamento 
existente e da restauração: sensibilização, recuperação dos edifícios e do 
mobiliário, captar novos investidores, eventualmente, nas cadeias hoteleiras; 
13. Criar um hotel ou uma pousada acessível, a preços acessíveis; 
14. Aproveitar sinergias de proximidade para potenciar a oferta de alojamento 
(e.g., parceria com Pousada de Alvito); 
16. Musealizar o castelo de Viana; 
17. Construir um parque de campismo; 
18. Criar estações de autocaravanismo; 
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DOMÍNIO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 4. FOMENTAR A GOVERNANÇIA, 
CIDADANIA, A FORMAÇÃO E A EQUIDADE SOCIAL 
 
A população de Viana do Alentejo, como ator de todas as políticas de ordenamento e desenvolvimento 
que se preconizam participadas no respeito pelo princípio da subsidiariedade, é na essência o motor 
e a alavanca de toda a estratégia de desenvolvimento. Neste sentido, a promoção das práticas de 
cidadania e participação, numa base de reforço da sua formação1, são a garantia de uma sociedade 
democrática, equitativa e inclusiva. 
 
Assim, atendendo às fragilidades detetadas, particularmente no domínio do associativismo, 
participação, envolvimento e formação da população, preconiza-se um reforço destas componentes 
numa perspetiva de coesão e desenvolvimento territorial. Neste sentido o DAE 4 integra 3 objetivos 
estratégicos desdobrados em 5 vetores de ação (vd. quadro VIII.3.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Não apenas escolar, mas antes no sentido mais abrangente do termo. 

Quadro VIII.3.4 
DAE 4 – Fomentar a governança, cidadania, a formação e a equidade social 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VETOR DE AÇÃO 

4.1. Promover a governança, 
cidadania 

Aproximar a população da decisão e da definição de soluções 
para o desenvolvimento 

4.2. Promover a saúde e garantir a 
equidade social 

Assegurar os meios que promovam a saúde e coesão social 

Fomentar as parcerias para o apoio social 

Desenvolver programas de inclusão social 

4.3. Potenciar e valorizar as pessoas 
Criar instrumentos e mecanismos conducentes à qualificação 
da população 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1. PROMOVER A GOVERNÂNCIA E CIDADANIA 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Aproximar a 
população da 
decisão e da 
definição de soluções 
para o 
desenvolvimento 

a. Criar instrumentos de governância e cidadania; 
b. Tornar mais transparente e célere a decisão; 
c. Fomentar a decisão concertada (coresponsabilidade na decisão); 
d. Fomentar uma cultura de participação nos estudos e ações de 
desenvolvimento (participação não apenas na tomada de decisão);  
e. Desburocratizar e simplificar processos e procedimentos;  

1. Promover, como princípio, momentos de participação e auscultação dos 
stakeholders (fora de auscultação pública) no processo de desenvolvimento (da 
estratégia aos projetos específicos); 
2. Desenvolver um sistema de disponibilização e de gestão de informação 
direcionado para os serviços do município específicos (e.g., obras municipais, 
sinalética, património, proteção civil, “gestão” dos PMOT’s, etc.) e para o exterior 
apoiado, nomeadamente, nos Sistemas de Informação Geografia (consulta dos 
IGT, espaços industriais, localização de serviços autárquicos ou outros, etc.); 
3. Disponibilizar permanentemente um espaço de questões/sugestões no site do 
município, que garanta uma resposta; 
4. Estimular a criação de grupos de ação setoriais para a sustentabilidade; 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2. PROMOVER A SAÚDE E GARANTIR A EQUIDADE SOCIAL 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Assegurar os meios 
que promovam a 
saúde e coesão 
social 

a. Melhorar serviços de saúde; 
b. Fomentar uma maior proteção social; 
c. Aproximar os profissionais de saúde à população; 

1. Melhorar o funcionamento do centro de saúde e extensões: atendimento, 
permanência de profissionais, urgências; 
2. Criar serviços ambulatórios e de cuidados continuados; 
3. Criar um serviço integrado de resposta à saúde, pobreza, isolamento e 
exclusão social; 

Fomentar as 
parcerias para o 
apoio social  

a. Criar instrumentos que promovam sinergias entre atores sociais 
4. Criar uma bolsa de voluntariado para apoio à saúde, isolamento e exclusão 
social; 
5. Estabelecer parcerias com entidades de apoio social (e.g., Caritas, ou outros); 

Desenvolver 
programas de 
inclusão social 

a. Instrumento de apoio às famílias carenciadas e de acesso a uma 
habitação; 

6. Criar um programa de apoio às famílias mais desfavorecidas; 
7. Criar um programa apoio e incentivo ao arrendamento social; 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.3. POTENCIAR E VALORIZAR AS PESSOAS 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Criar instrumentos e 
mecanismos 
conducentes à 
qualificação da 
população 

a. Qualificar os atores locais (comerciantes, industriais, funcionários 
públicos, outros) 
b. Promover a educação e formação para todos ao longo da vida; 

1. Criar condições para formação ao longo da vida com: 
a. a criação de um centro de educação e formação ao longo da vida; 
b. a promoção de uma parceria com IEFP instalado em Évora usufruindo das 
instalações que estão a ser criadas com a instalação da Embraer; 

2. Criação de uma escola agrícola (centro de inovação agrícola) (eventualmente 
uma extensão da Universidade de Évora ou Beja); 
3. Procurar fomentar o desenvolvimento de escolas modelo ao nível pedagógico 
e ambiental; 
4. Criar uma escola de artes e ofícios tradicionais; 
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DOMÍNIO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 5. PROMOVER AS PESSOAS E O 
TERRITÓRIO 
 
 
Não obstante o potencial do território de Viana do Alentejo, este carece de uma intervenção integrada 
de promoção interna e externa, na medida em que apenas do conhecimento e da notoriedade pode 
decorrer um aproveitamento e valorização integrados. Assim, simultaneamente com todos os 
restantes DAE, este visa o reforço do conhecimento do território e da sua promoção e valorização, no 
sentido mais abrangente. Neste sentido importa envolver atores de diferentes domínios como sejam 
operadores turísticos, centros de investigação e inovação, passando naturalmente pela população 
local, seu conhecimento e referência identitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro VIII.3.5 
DAE 5 – Promover as pessoas e o território 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO VETOR DE AÇÃO 

5.1. Promover e valorizar o território 

Criar instrumentos de promoção e valorização do concelho 

Estimular e apoiar a criação de uma rede de ensino e de 
inovação ligada ao potencial de utilização dos recursos 
regionais e locais 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1. PROMOVER E VALORIZAR O TERRITÓRIO 
 

VETORES DE 
AÇÃO 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 

Criar instrumentos de 
promoção e 
valorização do 
concelho 

a. Criar e promover a imagem do concelho; 
b. Projetar e valorizar o território tendo por base o património, os 
produtos locais genuínos e o legado histórico; 
c. Criar eventos que projetem a imagem de dinamismo e 
sustentabilidade do concelho; 

1. Elaborar um plano de marketing territorial; 
2. Desenvolver campanhas de promoção do concelho a nível nacional e 
internacional, valorizando a riqueza patrimonial, os produtos genuínos e o legado 
histórico; 
3. Criar uma imagem para o concelho ancorada no património, recursos locais 
(espaço, terreno agrícolas, disponibilidade de água, sol), produtos genuínos e 
legado histórico; 
4. Criar uma imagem e símbolo para os produtos de origem, qualidade e 
genuinidade; 
5. Certificar os produtos de origem, qualidade e genuinidade; 

Estimular e apoiar a 
criação de uma rede 
de ensino e de 
inovação ligada ao 
potencial de 
utilização dos 
recursos regionais e 
locais 

a. Apostar na investigação e inovação tendo por base os recursos 
locais; 
b. Envolver atores regionais na promoção do conhecimento relativo 
ao concelho e aos seus potenciais; 

6. Criação de uma escola agrícola (centro de inovação agrícola) (eventualmente 
uma extensão da Universidade de Évora ou Beja); 
7. Criar uma escola de artes e ofícios tradicionais; 
8. Realizar seminários/encontros subordinados ás especificidades do território 
municipal, divulgando-o e promovendo-o; 
9. Envolver os operadores turísticos na promoção do destino Viana do Alentejo; 
10. Integrar nas rotas regionais os diferentes recursos do concelho; 
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VIII.3.4. A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA NUM MODELO 
DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 
 
O modelo de desenvolvimento territorial do concelho de Viana do Alentejo (MDT_VA) traduz 
espacialmente as opções estratégicas enunciadas anteriormente (vd. capítulo VIII.3), suportadas 
pelos resultados dos estudos da caracterização e diagnóstico, orientando a reconfiguração espacial 
e funcional do território no sentido de potenciar os pontos fortes e oportunidades e inverter ou atuar 
proativamente sobre as fragilidades e ameaças. A sua expressão territorial (vd. figura VIII.3.3) deve 
ser assumida como primeira abordagem a uma proposta de ordenamento municipal, ainda que numa 
perspetiva estratégica e estruturante. 
 
A estratégia vertida no MDT_VA (vd. figura VIII.3.3) alicerça-se no princípio da sustentabilidade do 
território, em que a utilização dos recursos deve ser compatível com a proteção dos valores naturais 
e paisagísticos existentes, com particular enfoque na valorização do solo rústico, assumindo-o 
como o suporte das atividades diretamente relacionadas com o aproveitamento agrícola, pecuário e 
florestal, agroflorestal e extrativo, regendo-se por princípios gerais de contenção da edificação isolada 
e do parcelamento da propriedade, pela otimização e racionalização das infraestruturas e dos 
equipamentos e pelo incentivo à reabilitação urbana, nos termos da LBPSOT1, da ENDS2, do 
PNPOT3, do PROTA4 e do regime jurídico da reabilitação urbana5. 
 

                                                             
1 Lei n.º 31/2014, de 30 de maio. 
2 ENDS 2005-2015. 
3 Designadamente do Programa de Ação do PNPOT, anexo à Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificado pela Declaração n.º 80-A, 
de 7 de setembro de 2007. 
4 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto. 

5 Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana. 
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O MDT_VA integra como componentes territoriais estruturantes: os sistemas produtivos locais, a rede 
urbana, o sistema ambiental e patrimonial e os eixos relacionais. 
 
No que respeita aos sistemas produtivos locais, assumem-se essencialmente três principais 
vocações do território deste concelho: agrícola, silvicultura (sobreiro e azinheira) e pecuária, o que 
não significa que sejam estanques, pois este tipo de atividades beneficia especialmente da 
complementaridade que lhes pode estar associada, a qual se traduz em espaços multifuncionais 
(sistema montado). Importa ainda explorar a viabilidade do setor extrativo do concelho, especialmente 
a decorrente da extração e transformação dos mármores verdes ou mármores de Viana. A raridade 
e, por conseguinte, o valor acrescentado desta atividade podem, no quadro de uma exploração 
artesanal, constituir um vetor de desenvolvimento a considerar. 
 
A considerável área ocupada pelo montado no concelho de Viana do Alentejo expressa, não apenas, 
a importância estratégica e o valor económico deste sistema produtivo tradicional, mas também os 
valores naturais e paisagísticos a ele associados. Com efeito, este sistema agro-silvo-pastoril inclui 
espécies autóctones como o sobreiro ou a azinheira, ou ambas, e cujo subcoberto pode ser ocupado 
por culturas anuais, pastagens ou culturas permanentes, em regra, associado à exploração pecuária 
extensiva. Coabitam, assim, neste sistema produções agrícolas, florestais e animais, cujo valor 
produtivo importa valorizar, quer através de uma maior rentabilização na sua exploração, quer através 
do desenvolvimento dos processos de transformação a jusante. 
 
Outra forma de valorização destes territórios passa indubitavelmente pelo seu aproveitamento 
enquanto recurso turístico, baseado na sua singularidade paisagística e na promoção dos valores 
naturais que integra. 
 
A aposta em espaços rústicos multifuncionais também se justifica pelo importante papel que 
desempenham na estabilidade dos mesmos e no incremento da sua resistência aos agentes bióticos 
e abióticos. 
  



     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
115 

Os espaços agrícolas do concelho são ocupados maioritariamente por culturas de sequeiro (culturas 
arvenses, cereais, vinha, pomares, citrinos, olivais e culturas anuais, não irrigadas), e estão 
essencialmente associados a uma agricultura de subsistência e/ou orientada para o mercado local.  
No entanto, recentemente, tem-se verificado o incremento de áreas ocupadas por culturas de regadio, 
principalmente por olivais, seguindo a tendência da região, aproveitando as disponibilidades hídricas 
do concelho, que decorrem do armazenamento de água em algumas barragens de pequena 
dimensão e das várias captações no rio Xarrama. 
 
Considera-se que o alargamento do aproveitamento hidroagrícola de Alqueva a este concelho 
poderá constituir uma oportunidade para o desenvolvimento da atividade agrícola, sobretudo no setor 
meridional, através do aumento de culturas irrigadas cujo potencial de transformação agroindustrial 
lhes acrescentará valor na cadeia de produção. 
 
A produção integrada e/ou a produção biológica devem constituir apostas a desenvolver nos espaços 
agrícolas associados a sistemas ambientais, como forma de valorização dos mesmos, beneficiando 
de apoios direcionados para investimentos que promovam a requalificação ou valorização ambiental 
desses espaços. 
 
A atividade pecuária, principalmente a criação de gado bovino e suíno em regime extensivo, tem 
registado uma importância crescente no concelho, aspeto que deve ser promovido e valorizado. Com 
efeito, preconiza-se para os espaços pastoris, mas também para as áreas de montado (em regime 
de complementaridade da atividade agroflorestal), o desenvolvimento desta atividade, cujos elevados 
padrões de qualidade (certificação de origem) permitirão acrescentar valor à cadeia produtiva. 
De salientar igualmente a existência de algumas explorações pecuárias intensivas de dimensão 
considerável, registando-se a tendência para a sua ampliação e surgimento de novas explorações. 
 
A rede urbana de Viana do Alentejo caracteriza-se pela existência de três lugares que concentram a 
maior parte da população (mais de 90%), o exemplo clássico do povoamento concentrado. O modelo 
de desenvolvimento territorial preconizado pretende o reforço do policentrismo da rede urbana, 
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suportado pela qualificação e diversificação da base económica produtiva e pelo incremento de 
atividades/funções identificadas como pontos fortes ou oportunidades. 
 
Assim, a vila de Viana, deve desempenhar um papel relevante nas atividades comerciais e de 
serviços, ao mesmo tempo que se afirma enquanto polo administrativo do concelho. O turismo 
surge como a terceira aposta deste aglomerado, suportado essencialmente pelo património cultural 
que apresenta, pela sustentabilidade ambiental e pelo desenvolvimento de projetos que potenciem a 
acessibilidade. A promoção de ações integradas de requalificação urbana constitui um desafio, que, 
para além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida, para a referida sustentabilidade 
ambiental e para a potenciação dos recursos diferenciadores, designadamente patrimoniais, e da 
identidade do local, permite ainda um reposicionamento desta vila na hierarquia da rede urbana 
regional. Com efeito, preconiza-se que a requalificação urbana permitirá a recuperação do edificado 
e do espaço público, tornando-os mais atrativos e competitivos a nível regional, o que se deverá 
refletir no aumento da área de influência desta vila sobre Évora.  
 
Alcáçovas deve polarizar as atividades agroindustriais resultantes da exploração dos produtos 
locais provenientes da agricultura e da pecuária, manter a sua importância ao nível das atividades 
comerciais e na prestação de serviços e, tal como em Viana, deve apostar no desenvolvimento do 
turismo, nas vertentes do património cultural e da sustentabilidade ambiental. 
 
Aguiar tem na renda locativa mais baixa um fator de competitividade (relativamente a Évora) que 
deve explorar, através de uma oferta de habitação e de equipamentos de apoio à primeira infância de 
qualidade. A indústria deve constituir a segunda bandeira deste aglomerado, materializada na oferta 
de espaços industriais a preços competitivos. 
 
Foram integradas no sistema ambiental as áreas com interesse para a conservação da natureza 
(assim classificadas no âmbito da Rede Natura 2000), as principais linhas de água e respetivas 
margens, bem como os aproveitamentos hidráulicos associados àquelas e o sistema aquífero de 
Alvito-Viana. Atendendo ao princípio da sustentabilidade ambiental que alicerça o modelo de 
desenvolvimento territorial, preconiza-se para estas áreas uma gestão sustentável dos espaços rurais 
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e dos recursos naturais, incidindo na conservação dos valores naturais e paisagísticos associados ao 
espaço rural e na valorização das externalidades positivas criadas pelos sistemas agroflorestais, bem 
como na otimização da utilização dos recursos naturais com vista à durabilidade dos sistemas. 
 
O modelo de desenvolvimento territorial do concelho de Viana assenta em cinco eixos relacionais, 
estruturados pelas principais vias de comunicação rodoviárias, nomeadamente: 
 

1. Eixo interno estruturante Alcáçovas – Viana do Alentejo – Aguiar, composto pelo troço 
da EN 257 (Alcáçovas – Viana do Alentejo) e pelo troço da EN 254 (Viana do Alentejo – 
Aguiar). Eixo de ligação entre a sede de concelho e as duas freguesias, serve também a 
estação ferroviária de Alcáçovas, e constitui a espinha dorsal do município em termos de 
mobilidade. 

 
2. Eixo de articulação externo poente Alcácer do Sal – Montemor-o-Novo, com orientação 

norte-sul que percorre a parte central/ocidental do município e assegura as ligações com os 
territórios de Alcácer do Sal (a poente) e de Montemor-o-Novo (a norte). No contexto 
suprarregional, este eixo adquire particular relevância pelas ligações que assegura com 
Alcácer do Sal (e, assim, com o litoral Alentejano) e por ser o eixo (via Montemor-o-Novo) de 
ligação com Lisboa. O ponto de articulação com o eixo interno estruturante situa-se em 
Alcáçovas, plataforma municipal de receção do tráfego que percorre este eixo. 
 

3. Eixo de articulação externo nascente Alvito-Évora, com orientação norte-sul que percorre 
a parte oriental do município, assegura as ligações a Alvito e ao IP2 (Vidigueira) e, a norte, 
com Évora. Sobretudo pelas ligações a Évora, este eixo é de capital importância para o 
município de Viana do Alentejo, dado o elevado volume de deslocações diárias, sobretudo 
geradas em Viana do Alentejo e em Aguiar. Este eixo sobrepõe-se ao eixo estruturante 
interno no troço da EN 254 (Viana do Alentejo – Aguiar). 
 

4. Eixo de articulação externo longitudinal poente (Viana do Alentejo – Portel), com 
orientação oeste-este, assegura a ligação de Viana do Alentejo com Portel, o IP2 e todo o 
território do Alqueva. Este eixo é composto pela ER 384. 
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5. Eixo do IC33 proposto, que quando concluído, revelar-se-á de importância fulcral para o 

concelho de Viana do Alentejo. A inserção de Viana do Alentejo no eixo Sines-Grândola-
Évora virá revolucionar o atual quadro das acessibilidades, sobretudo na escala inter-
regional, e propiciará uma ligação privilegiada do município tanto à A2 (em Grândola) e, 
assim, ao Algarve, como à A6 (em Évora) e, assim, à rede europeia. Uma particularidade a 
destacar deste eixo é o facto de, uma vez concluído, não significar necessariamente o ocaso 
de outros eixos. Este desenvolve-se, genericamente, no sentido norte-sul, e percorre uma 
faixa do território definida, a poente, pelo eixo de articulação externo Alcácer do Sal – 
Montemor-o-Novo e, a nascente, pelo eixo de articulação externo Alvito-Évora. Com efeito, o 
traçado do IC33 é, de um modo geral, equidistante daqueles dois eixos. 

 
O eixo de articulação poente não perderá importância, uma vez que continuará a captar o 
tráfego com destino a Alcácer do Sal e a Lisboa (via Montemor-o-Novo); enquanto o eixo de 
articulação nascente também não perderá importância, uma vez que o tráfego gerado em 
Viana do Alentejo e, sobretudo, em Aguiar, continuará certamente a fluir pela EN 254. 

 
De salientar que o modelo apresentado não constitui uma proposta finalizada de Plano, mas o 
conjunto de orientações estratégicas que refletem uma visão integrada do território municipal e a 
articulação entre os seus diversos elementos estruturantes, as quais, depois de filtradas através de 
um processo de análise e avaliação (onde se inclui a Avaliação Ambiental Estratégica), sustentarão 
a Proposta de Plano a desenvolver na fase seguinte da revisão do PDM. 
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