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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 

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

 
Fonte: Adaptado de CMVA, 2012 
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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. 
 
 

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. 
 
 
 

                                                             
1 Nos termos do disposto na secção V (artigos 93.º a 100.º) do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (DL380/99, de 22 
de setembro, na sua redação atual). 
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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”. 
 

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, equipamento 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, 
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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: 
 
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.  
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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 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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

 
Fonte: Adaptado de CMVA, 2012 
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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.  
 

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, fundado 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. Concursos de ideias para renovação de estabelecimentos (hotéis, restaurante, 
bares/cafés, oficinas, etc.) (por rua, praça, tipologia, sede de freguesia, etc.); 

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 
tradicionais e 

a. Potenciar e valorizar a arte chocalheira e os chocalhos; 
b. Criar instrumentos e mecanismos que dinamizem a olaria de 
Viana projetem no país e ao nível internacional a sua imagem; 

3. Certificar a qualidade de processos e produtos locais (hortícolas, leite, 
queijo, carne, mel, azeite, pimentão); 
4. Certificar a origem (e.g. Denominação de Origem) dos produtos; 
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genuínos c. Projetar no país e ao nível internacional, o 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. 

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 de 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 existentes 2 , 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             
2 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 um plano de Urbanização para Viana do Alentejo e Alcáçovas; 
3. Elaborar plano ou projeto de requalificação do bairro social de Viana do 
Alentejo; 
4. Preservação dos valores ambientais da Serra de Viana; 
5. Recuperação ambiental e paisagística das pedreiras esgotadas; 
6. Aproveitamento e valorização da estação CF (estudo, projeto);  
7. Melhoria do sistema de limpeza urbana (espaços públicos, incluindo vias) nas 
sedes de freguesia;  
8. Elaborar cartografia de suscetibilidade e riscos naturais e antrópicos para o 
concelho; 
9. Campanha de sensibilização, junto da comunidade e atores locais, visando a 
redução do consumo energético e água; 
10. Incentivos locais e campanhas de sensibilização ao aproveitamento da 
energia solar; 

Qualificar, dignificar e a. Reabilitar e qualificar o edificado; 11. Elaborar planos e projetos orientadores da requalificação urbana das sedes 
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valorizar o espaço 
urbano 

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

de freguesia, com enfoque especial sobre os “centros históricos” (Viana e 
Alcáçovas); 
12. 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; 
13. Plano de reconversão de imóveis devolutos; 
14. Estabelecer parcerias público-privado ou privado-privado para apoiar a 
reabilitação urbana; 
15. Sobretaxar imóveis devolutos, tendo em vista incentivar a sua reabilitação ou 
venda; 
16. Lançar concursos de ideias para reabilitações dos espaços públicos; 
17. Dignificar áreas degradadas e/ou subaproveitadas, criando novos espaços 
verdes, dedicados ao ócio, lazer e desporto recreativo; 
18. Estudar e diligenciar sobre a instalação em Viana do Alentejo de um centro 
desportivo de alto rendimento, incluindo desportos adaptados; 
19. Requalificar e dignificar as entradas de Viana do Alentejo e Alcáçovas 
prioritariamente; 
20. Renovar a rede de infraestruturas de abastecimento de água mais antiga e 
degradada ou mais perigosa para a saúde pública; 
21. Promover a total cobertura do concelho com a rede de água e esgotos; 

Instigar a uma cultura 
de desenvolvimento 
territorial apoiada em 
parcerias 

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

22. Elaborar um plano estratégico de desenvolvimento intermunicipal; 
23. 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) nas 
sedes de freguesia; 
5. Requalificar, aproveitar e valorizar a estação CF (estudo, projeto) para 
equipamento coletivo; 
6. Adaptar funcional da junta de freguesia de Aguiar e requalificação do espaço 
exterior; 
7. Infraestruturar e equipar o espaço de feiras de Alcáçovas; 
8. Requalificar e dinamizar o pavilhão da Gamita; 
9. Adaptar a biblioteca a espaço de interpretação e oficina do chocalho; 
10. Adaptar funcionalmente o antigo cinema; 
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11. Adaptar funcionalmente o centro cultural de Alcáçovas; 
12. Recuperar o Paço dos Henriques (biblioteca, posto de turismo e museu); 
13. Criar um espaço de jogo e recreio infantil no bairro dos Barracões; 
14. Construir um pavilhão desportivo em Aguiar; 
15. Criar um circuito pedonal e ciclável do bairro dos Barracões a Alcáçovas; 
16. Requalificar paisagisticamente os espaços de recreio e lazer; 
17. Instalar um canil municipal; 
18. Ampliar o cemitério de Alcáçovas; 
19. Requalificar o quartel da GNR de Viana; 
20. Reforçar os meios humanos e materiais dos bombeiros voluntários de Viana; 
21. Aumentar a oferta de equipamentos e serviços de apoio à população idosa; 
22. Promover a diversificação e especialização dos serviços de apoio social; 
23. 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 

24. Laçar 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.); 
25. Estudo de reordenamento do tráfego e circulação (rodoviária, clicável, 
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. uma ciclovia de ligação de Viana à Igreja Sra. d’Áires, adjacente à EN 384 e 
via local de acesso pelo Cemitério, com eventual prolongamento em circuito 
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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; 

pelo setor Oeste da Sra. d’Áires até Viana (pela “Azinhaga do Campo da Bola” 
fazer a ligação à EN 384); 
c. pedonalizar ruas, segregadas total ou parcialmente ao trânsito automóvel; 

26. Projetar e construir um parque de estacionamento estratégico, com 
parqueamento de pesados, em Viana; 
27. Qualificar em termos paisagísticos e funcionais o parque de estacionamento 
junto do cineteatro em Viana; 
28. Rever e completar a numeração de polícia do concelho; 
29. Rever e completar a toponímia de arruamentos no concelho, em particular 
nas sedes de freguesia;  
30. Promover uma revisão geral da sinalética do concelho (orientadora e de 
trânsito), utilizando, no caso da sinalética orientadora, placas tipificadas; 
31. Reforçar os serviços de transportes públicos internos (inter-freguesias) e de 
ligação a Évora, instigando à utilização de veículos adaptados à procura, amigos 
do ambiente e acessíveis a todos; 
32. Criar um serviço de transporte permanente de apoio a idosos (avaliar a 
possibilidade de parcerias público-privadas); 
33. Construir uma via circular a Viana do Alentejo; 
34. Beneficiação dos arruamentos nas sedes de freguesia; 
35. Beneficiação das vias: 
a. EN 254 (Viana-Évora por Aguiar) (bermas); 
b. EN 257 e EN 380 (Alcáçovas-Évora); 
c. Alcáçovas-Alcácer do Sal (por Santa Ana) (pavimentação, bermas, 
sinalética); 
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d. Viana-S.Bartolomeu do Outeiro; 
e. Viana-Alcáçovas (bermas, sinalética); 

36. Construção de uma rotunda na EN384, no cruzamento com a Azinhaga do 
“campo de bola”, em Viana; 
37. Garantir a melhor localização do nó de acesso do IC33 a Viana; 
38. Criar um miradouro acessível na Serra de Viana; 
39. 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; 
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9. Requalificar e valorizar o património material, com prioridade: 
a. o Convento de Alcáçovas; 
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 Sr. da Pedra; 
e. o Convento da Nossa Senhora da Esperança; 
f. a Ermida de São Geraldo; 
g. o Poço Novo e envolvente; 
h. o Paço dos Henriques; 

 

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; 
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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-privado e público-privado (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; 

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 (basílica 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; 
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14. Aproveitar sinergias de proximidade para potenciar a oferta de alojamento 
(e.g., parceria com Pousada de Alvito); 
15. Relocalizar o Posto de Turismo de Viana do Alentejo para o interior do 
castelo; 
16. Musealizar o castelo de Viana; 
17. Construir um parque de campismo; 
18. Criar uma estação de autocaravanismo (e inscrevê-las nas rotas); 
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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 formação3, 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 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; 
4. Criação de um centro de acolhimento de idosos (centro de dia; lar 3.ª Idade); 
5. Construir habitações sociais ou promover a reabilitação de habitações 
existentes com vista ao arrendamento social; 

Fomentar as 
parcerias para o 
apoio social  

a. Criar instrumentos que promovam sinergias entre atores sociais 
6. Criar uma bolsa de voluntariado para apoio à saúde, isolamento e exclusão 
social; 
7. 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; 

8. Criar um programa de apoio às famílias mais desfavorecidas; 
9. 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 charme e 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 ao 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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