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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 integrada2.  
 
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. 
 

                                                             
2 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. 



 
 

 

      Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
7 

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 

 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; 



 
 

 

      Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
8 

equipamentos; 
 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. 

 Mau estado de conservação em alguns equipamentos; 
 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 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
11 

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.  
 
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). 
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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 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. 
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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. 
 
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 critica 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 
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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. 
 

 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 
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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 
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 14793, e ao 
próprio tratado cuja exposição deveria ser efetuada na terra que lhe conferiu a designação. 
 

                                                             
3 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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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 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.  
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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 
 
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 



 
 

 

     
 Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
18 

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. 
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 
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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). 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 
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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 
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. 
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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 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. 
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 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. 
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.  
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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 país4, 
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.  

 
 
 
 

                                                             
4 Referimo-nos ao Programa de Assistência Financeira. 
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 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 
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 
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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 
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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