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INTRODUÇÃO METODOLÓGICA 
 

 

O presente estudo centra-se no Município de Portalegre, no desempenho da sua 

acção, na maneira como formula e desenvolve as políticas públicas por forma a 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 

«Os municípios têm esta designação desde a Constituição Portuguesa de 1976 que 

substituiu a anteriormente utilizada que era a de Concelho (art.º 249º). As leis 

gerais sobre a administração municipal foram definitivamente estabelecidas nas 

Ordenações Manuelinas, impressas em 1512».1 

«...Uma das vertentes da Constituição de 1976 é a afirmação da realidade e da 

força do poder local. As autarquias locais (freguesias, municípios e regiões 

administrativas) são a fórmula encontrada para a descentralização 

administrativa,…. Os municípios têm como órgãos representativos a assembleia 

municipal, a câmara municipal e, facultativamente, o conselho municipal (art.º 

250º). A câmara municipal é o orgão executivo colegial do município, eleito pelos 

cidadãos eleitores residentes na sua área (art.º 252º). Os municípios podem 

constituir associações e federações para a administração de interesses comuns 

(art.º 254º)».2 

A associação, Associação Nacional dos Municípios Portugueses, representa os 

municípios e «...destina-se a assegurar a gestão racional dos seus recursos 

financeiros, ..., isto porque as autarquias locais têm património e finanças próprios, 

cuja gestão compete aos respectivos órgãos....»2 

Na Carta Europeia de Autonomia Local encontra-se definido o conceito de 

autonomia local. No art.º 2º, «O princípio da autonomia local deve ser 

reconhecido pela legislação interna e, tanto quanto possível, pela Constituição.» 

No artº. 3º define, «1. Entende-se por autonomia local o direito e a capacidade 

efectiva das autarquias locais regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob  

sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações, uma parte 

importante dos assuntos públicos.  

                                                 
1 Cf. Lexicoteca, Moderna Enciclopédia Universal, Círculo de Leitores, 1986 – Tomo V, pág. 268 
2 Cf. Lexicoteca, Moderna Enciclopédia Universal, Círculo de Leitores, 1986 – Tomo XIII, pág. 216 
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2. O direito referido no número anterior é exercido por conselhos ou assembleias 

compostos por membros eleitos por sufrágio livre, secreto, igualitário, directo e 

universal, podendo dispor de órgãos executivos que respondem perante eles. Esta 

disposição não prejudica o recurso às assembleias de cidadãos, ao referendo ou a 

qualquer outra forma de participação directa dos cidadãos permitida por lei.»3 

Obedece ao modelo de democracia populista, onde vence a maioria, prevalece a 

soberania popular e a igualdade política.4 

 

No entanto o processo político é influenciado pela cultura política que no nosso 

País tem características paroquial e de sujeição, ou sejam, os indivíduos não se 

envolvem no processo político ou têm dele consciência, mas não participam no 

processo de decisão política.5 

Não se verifica assim um dos princípios de “uma autêntica democracia animada 

pela acção dos cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres”.6 

Estes estão sujeitos a um sistema de partidos estereotipados sem correspondência 

com o governo democrático, não se aplicando os princípios por que se rege a 

democracia, tendo como consequência a falta do poder de participação política dos 

cidadãos. A profissionalização da classe política e dos partidos políticos levam a 

que a actuação destes se baseie na obtenção dos votos e na competição pelo poder 

e não na representação dos interesses da sociedade, que acaba por ser dirigida por 

um pequeno grupo que detém superioridade intelectual e cultural.7 

As autarquias locais são a expressão política mais próxima do eleitorado, do 

cidadão. Sofrem um processo de avaliação das políticas aplicadas duma forma 

mais directa e concreta, pois o partido eleito vai para o poder muitas vezes pelo 

trabalho efectivamente realizado e não pelas “simpatias políticas” dos eleitores. 

 

                                                 
3 Martins, Mário Rui, As Autarquias Locais na União Europeia (2001), Edições ASA, pág. 12  
4 Cf. Rocha, J.A. Oliveira, Teoria do Processo Político e Políticas Públicas, pág. 20 
5 Cf. Rocha, J.A. Oliveira, Teoria do Processo Político e Políticas Públicas,  pág. 18 e 19 
6 Bessa, António Marques, Quem Governa? Uma Análise Histórico-Política do tema da elite, ISCSP, 
Lisboa, 1993, pág. 270 
7 Martins, Manuel Meirinho, As Eleições Autárquicas e o Poder dos Cidadãos, Edições Vega, Lisboa, 
1997, pág. 34  
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 Tal como refere Oliveira Rocha8 os eleitores tendem a votar no partido do poder, 

se a experiência dos últimos anos for agradável. Assiste-se a uma avaliação das 

políticas públicas exterior ao sistema político, o controlo é feito pelos cidadãos no 

dia-a-dia através da participação nas eleições e em quem votam, se nos políticos 

que fizeram as políticas ou noutros. 

 

No campo metodológico procedeu-se à utilização da aplicação do método 

qualitativo, com a elaboração de inquéritos para avaliação do resultado das 

políticas públicas aplicadas no município. 

Foi feita uma entrevista estruturada à Chefe de Divisão de Promoção do 

Desenvolvimento e Modernização da Câmara Municipal que forneceu informação 

de carácter generalizado, mas que permitiu um conhecimento mais uniforme das 

características e da composição dos serviços municipais. 

Também em conversa informal com a equipa que está a funcionar junto da 

Fundação Robinson, obteve-se relevantes dados sobre a caracterização social dos 

trabalhadores da Fábrica Robinson que fizeram a sua história e o seu percurso no 

mercado industrial corticeiro. 

Pesquisou-se sites específicos da matéria a analisar, bibliografia especializada na 

área e assuntos relacionados, incluindo os resultados dos inquéritos efectuados 

pelo município nas diversas áreas de intervenção, bem como a informação 

proveniente da Câmara Municipal de Portalegre, como sejam os “Grandes 

Objectivos do Plano”, “Execução Anual das Actividades mais Relevantes” e a 

“Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos”, dados determinantes nos 

resultados a obter. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Cf. Rocha, J.A. Oliveira, Teoria do Processo Político e Políticas Públicas, pág. 28 e 73 
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Como complemento recorrer-se-á ao método quantitativo com a 

operacionalização de dados estatísticos que apoiam a análise teórica numa 

perspectiva empírica de suporte a factos e respectivas correlações. 

 

Foi pensada a aplicação de inquéritos a um universo de pessoas quantificável à 

partida. Como a quantificação preestabelecida implicava o conhecimento do 

universo, que é variável, tentou-se o contacto ao maior número de pessoas 

possível. 

O objectivo era a introdução dos mesmos no Centro de Atendimento da Câmara 

Municipal de Portalegre, como a forma mais apropriada para a aquisição dos 

dados pretendidos. Isto porque neste tipo de estruturas, os clientes/utentes aí se 

dirigem para a obtenção de informações ou serviços prestados pelos organismos. 

Se não houver satisfação na sua prestação, os cidadãos deixam a sua reclamação 

e/ou sugestão. 

Neste caso o Centro de Atendimento, é por natureza, o local indicado para a 

recolha dos dados, duma maneira formal e de predisposição psicológica dos 

inquiridos. 

  

Este tipo de aplicação dos inquéritos não foi possível, por haver a possibilidade de 

intervenção directa no funcionamento do serviço e no trabalho dos funcionários, 

alterando os factores/resultados da sua actuação e consequentemente da sua 

avaliação de desempenho no alcance do cumprimento dos objectivos laborais 

pretendidos. 

Assim, o método utilizado foi o da abordagem directa à população tentando, de 

forma aleatória, obter respostas junto de pessoas de diversas idades, com vários 

tipos de ocupação. 
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O Inquérito apresenta-se com 10 perguntas.  

 - Das perguntas 1 à 6 – dados da caracterização da amostra. 

 - As perguntas 7 a 9 – são de resposta livre. 

- A pergunta 10 subdivide-se em 9 itens, cada um de resposta fixa. 

Cada um destes itens relaciona-se com um tema que por sua vez diz respeito a 

variações da actividade que lhe é inerente. Estas variações estão descriminadas 

abaixo do tema principal. 

 

 O número de inquéritos distribuídos não foi definido. Correspondem ao universo 

estudado as respostas que se obtiveram. Este será equivalente a uma pequena 

percentagem do n.º de pessoas do concelho.  

 

 - O n.º de inquéritos preenchidos pretendia ser a nossa amostra. 

 - A cotação das perguntas é distribuída pelas perguntas 7 a 10 e apresentada em 

percentagem. Esta será distribuída da seguinte forma: 

� Perguntas 7 a 9 = 15% cada uma; 

� Pergunta 10 = 5% cada item. 

 

Apresentou-se um inquérito simples, de fácil compreensão para um completo 

preenchimento e resposta concretizáveis a nível de tratamento da informação. 

Tenta-se chegar a um maior leque de indivíduos, obtendo-se resultados mais 

abrangentes, de acordo com o tipo e características da população envolvida. 

  

Em complemento à informação obtida nos inquéritos feitos à população recorreu-se à 

auscultação a empresas e empresários em nome individual, bem como a artesãos das 

actividades típicas manufacturadas da região. Esta auscultação teve como objectivo 

saber se houve apoios e incentivos à criação de emprego e à produção.  

Contactou-se 13 artesãos telefonicamente. 
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Escolheram-se de forma aleatória 50 firmas, para contactar por telefone ou via mail. 

Não foram escolhidas unidades hoteleiras, de restauração, lazer ou bares. 

 

 

Recorrendo à matéria das aulas da Professora Doutora Margarida Proença, verifica-se 

que no estudo não há estrutura e/ou conteúdo para a aplicação do método científico: 

observação e descrição do fenómeno, formulação da hipótese e descrição do resultado 

de modo a ser aplicável a outros fenómenos, de modo a generalizar-se o conhecimento 

obtido e assim passar a ser válido cientificamente. Quando muito ficamos pelo primeiro 

passo que nos coloca perante o objecto de estudo e contextualizá-lo dentro dos 

parâmetros para os quais queremos obter as respostas. 

E é assim, porque nas Ciências Sociais não é possível aplicar integralmente o método 

científico, dado que se lida com muitas variáveis de comportamentos não previsíveis e 

associados a conceitos subjectivos, uma vez que os elementos intervenientes são as 

pessoas e cuja obtenção de resultados está fortemente condicionada por diversos 

factores. Mas ainda assim trata-se de investigação porquanto compila factos, trata a 

informação neles obtida e nessa interpretação cria o conhecimento. 

O método por excelência, utilizado pelas Ciências Sociais, é o método da comparação. 

Permite verificar se os resultados de determinado estudo se mantêm inalterados, 

utilizando os mesmos princípios ou introduzindo novos, de modo a obter dados que nos 

permitiam avaliar se em determinada realidade estes são os mesmos ou não, permitindo 

também assim criar o conhecimento, apoiando-se numa plataforma comum de 

acontecimentos, procedimentos e até de algumas variáveis. Neste caso não existe estudo 

similar para comparação de metodologias e resultados. 
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O município em questão tem características rurais. Um dos principais problemas com 

que este tipo de municípios se debate é a ameaça de despovoamento. Segundo Raul 

Gonçalves Lopes9 «Nestas condições, o principal desafio que se coloca ao Planeamento 

Municipal, será a promoção das condições necessárias à fixação das populações locais.  

 

Tal objectivo geral deverá consubstanciar-se numa estratégia de intervenção municipal 

norteada pelo aproveitamento dos recursos e potencialidades existentes, tendo em vista 

a criação de emprego adequado aos recursos locais disponíveis e às expectativas de 

valorização profissional dos jovens. Esta estratégia municipal, assumirá cambiantes 

diversas, mas não parece que possa dispensar a complementaridade de níveis de 

actuação: interna ao município, e supra municipal». 

O período de tempo abrangido coincidiu com o último mandato autárquico, 2005-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Lopes, Raul Gonçalves, Planeamento Municipal e Intervenção Autárquica no Desenvolvimento Local, 
Escher Publicações, Lousã, 1990, pág. 110 
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APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

1. Localização geográfica 

Portalegre situa-se no Norte Alentejano, em Portugal Continental, circundada pela Serra 

de Portalegre, Serra da Penha e Serra de São Mamede. Encontra-se no Parque Natural 

da Serra de São Mamede. 

Está na encosta setentrional da Serra de Portalegre a 480 metros de altitude. 

 

 

 

 

2. Resenha histórica 

É uma cidade histórica, que ascende a vila e a concelho no século XIII. Foi reconstruída 

por D. Afonso III, que lhe deu foral em 1259. Subiu a comarca em 1533 e a Diocese em 

1549. Em 23/05/1550 foi elevada a cidade por D. João III. 

 É sede de concelho, comarca, distrito e diocese. 

O seu nome deriva da beleza do lugar e do antigo nome “Portus Alacer”, Porto Alegre, 

um porto seco numa passagem de montanha. 

O concelho é constituído por 10 freguesias, sendo 8 de características rurais e 2 urbanas.  

São elas: Alagoa, Alegrete, Carreiras, Fortios, Reguengo, Ribeira de Nisa, São Julião, 

São Lourenço (urbana), Sé (urbana) e Urra.  
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3. Composição demográfica 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística reportados a 31/12/2007, 

Portalegre apresentava a seguinte informação demográfica: 

 

IDADES TOTAL HOMENS MULHERES 

0 – 14 anos 3053 1587 1466 

15 – 24 anos 2540 1319 1221 

25 – 64 anos 13121 6470 6651 

65 – 74 anos 2701 1199 1502 

75 e + anos 2613 1062 1551 

    

TOTAL 24028 11637 12391 

 

A Taxa Bruta de Natalidade = 7,9% 

A Taxa Bruta de Mortalidade = 13,5% 

Crescimento Efectivo = -1,32% 

Densidade Populacional (habitantes por Km2) = 53,7% 

População Residente: 

Em 2001 = 21696 

Em 2007 = 15238 
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4. Órgãos Políticos 

O município apresenta os seguintes órgãos: a Câmara Municipal, o Conselho Municipal, 

a Assembleia Municipal. Também fazem parte as Juntas de Freguesia e as respectivas 

Assembleias de Freguesia. 

O actual Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, o Senhor Engenheiro José 

Fernando da Mata Cáceres, está a exercer funções há dois mandatos, desde as eleições 

autárquicas de 2002. 

O executivo camarário é composto por 7 Vereadores. 

A Assembleia Municipal compõe-se de 31 membros, incluindo os Presidentes das 

Juntas de Freguesia e os elementos que constituem a Mesa: o Presidente e dois 

Secretários. 

 

 

5. Projectos 

� Doçaria Conventual (anualmente no Convento de St.ª Clara) 

� Cores e Sabores 

� Portalegre 21 

� Agenda 

� Deco 

� Viver Portalegre 

� Sistema de Informação Geográfica 

� Área do Munícipe 

� Espaço Internet 

� Zona Industrial 

� Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos 

� Agita Portalegre (Desporto para Todos) 

� Vivacidade Sénior (Desporto para Todos) 
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A Câmara Municipal tem um Protocolo de Cooperação com o Gabinete para a 

Resolução Alternativa de Litígios do Ministério da Justiça, no âmbito do Sistema de 

Mediação Familiar. 

 

Também no âmbito da cooperação, mantém Geminações com diversas cidades: 

� Vila do Conde 

� S. Vicente (Cabo Verde) 

� Salé (Marrocos) 

� Portalegre (Brasil) 

� Cáceres (Espanha) 

 

Este tipo de cooperação está definido pelos serviços camarários como uma base para 

promover boas relações sociais, económicas, culturais e impulsionar as relações 

internacionais e o turismo, bem como estabelecer alianças e criar amizades.  

 

 

6. Serviços ao dispor do munícipe 

A Câmara Municipal tem três tipos de atendimento ao público: atendimento presencial 

no edifício camarário; atendimento “on-line” através do Portal na Internet e atendimento 

telefónico através de Linha Verde. 

Através do Portal tem à sua disposição a facilidade de consultar processos, apresentar 

requerimentos e a de fazer sugestões, solicitações, participações e reclamações, bem 

como participar nos inquéritos feitos à população. 

Também se pode aceder aos serviços da SMATnet (Serviços Municipalizados de Água 

e Transportes). 
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Missão: “A nossa Missão é servir as pessoas melhorando a sua qualidade de vida.” 

Mobilizar e gerir de forma eficiente e eficaz os recursos humanos e financeiros 

indispensáveis para garantir a prestação de um serviço público de excelência. 

 

Visão do Município: Tornar Portalegre um Concelho referência de Modernidade e 

Desenvolvimento, aglutinador de sinergias a nível Regional e 

Nacional, através do aumento da competitividade externa e 

interna do Território e da promoção da cidadania activa. 

 

Valores do Município: Autenticidade 

Solidariedade  

Visão  

Modernidade  

Criatividade  

Espírito de Equipa  

Liderança 

 

Estratégia do Município: -Promover o desenvolvimento económico/fixar - aumentar a 

população. 

-Aumentar o bem-estar e o progresso/viver para as pessoas e 

instituições. 

-Optimizar os recursos humanos e financeiros. 

-Prestar um serviço público de maior qualidade/viver em 

Portalegre. 
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Apresentada a Missão da Câmara Municipal de Portalegre, estamos perante uma das 

novas características dos organismos públicos. A elaboração da missão do organismo é 

o ponto de partida para a sua afirmação no mercado. Sintetiza a sua actividade e 

esclarece quanto aos objectivos a prosseguir. 

No entanto, os organismos públicos, na sua maioria, pela complexidade dos serviços a 

prestar, não têm uma actividade linear de relações empresa/cliente. Pela satisfação de 

necessidades de carácter social a prestar e/ou intervenção estrutural na planificação ou 

implementação de medidas adoptadas pela classe política, o seu papel multiplica-se em 

diversos aspectos. 

Actualmente, na implementação da reestruturação da administração pública, verificam-

se alterações procedimentais e comportamentais nos serviços públicos, por forma a 

atingirem-se níveis de eficácia e eficiência com a menor aplicação de custos possível. 

Sugere a sexta configuração organizacional de estrutura híbrida, preconizada por 

Mintzberg, referida por João Bilhim,10 a configuração Missionária. “...O autor afirma 

que podemos confiar nos operacionais da organização missionária para que prossigam 

os objectivos da organização, sem qualquer necessidade de um controlo central; por tal 

motivo, esta estrutura pode tornar-se muito descentralizada e é por essa razão que a 

aproxima da Burocracia Profissional. 

Todavia, como os membros da organização carismática atribuem boa parte do seu poder 

ao líder, descreve-a como uma Estrutura Simples.... Além disso, o trabalho de uma tal 

organização é muitas vezes repetitivo e rotineiro, como a Burocracia Mecanicista; os 

membros trabalham muitas vezes em células ou ordens autónomas, como a estrutura 

Divisionada; e os membros estão dispostos a cooperar uns com os outros sempre que é 

necessário, como na Adhocracia.” 

Esta estrutura integra vários aspectos das outras estruturas organizacionais existentes. 

 

 

 

  
                                                 
10 Bilhim, João Abreu de Faria, Teoria Organizacional – estruturas e pessoas, ISCSP, Lisboa, 1996, pág. 
160 
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PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

Portalegre tem o plátano – Platanus hybrida Brat. - com a maior copa da Península 

Ibérica (38,18 metros de diâmetro). Tem 170 anos.  

Foi plantado em 1838, pelo médico e botânico, José Maria Grande que viveu entre 1799 

e 1857. Foi no nosso país o pioneiro na introdução dos estudos de agronomia. 

Quando tinha a árvore 50 anos, foi fotografada por um fotógrafo espanhol, Francisco 

Paino Perez, que foi o único a fotografá-la sem folhagem. Fez parte duma colecção de 

13 fotografias da cidade que foi publicada em catálogo pela Fundação Robinson, 

“Portalegre 1888. As fotografias de Paino Perez”. 

Em 1939 foi classificada como “Árvore de Interesse Público” e a sua manutenção é 

assegurada pelos arboricultores da Fundação de Serralves. 

A sua dimensão e frondosa folhagem devem-se à existência dum lençol de água 

subterrâneo e a uma eficiente manutenção. É suportada por 18 suportes de ferro que a 

sustentam. 

Foi palco de lutas, feiras, eventos, percursos ..., testemunha da história de Portalegre ao 

longo do tempo, de forma muda, mas presente. 

 

O ambiente, sobretudo nos concelhos rurais, é fundamental para o equilíbrio económico 

e social na promoção da qualidade de vida. 

A preservação dos solos, da floresta e da qualidade da água, bem como o controle da 

poluição devem ser prioridades numa política ambiental. 

Os serviços municipais procedem à limpeza da floresta, e recomendam nas explorações 

florestais que se procedam às esgalhas, aos desbastes e arreias, para manterem limpos os 

seus espaços. Actuam assim na prevenção do combate aos incêndios. 

Assim, manter a terra ocupada e utilizada com as sementeiras e as plantações, ajuda a 

manter o equilíbrio natural e a manter os solos limpos de desperdícios nocivos do ponto 

de vista ambiental e contra eventuais incêndios. A agricultura de Portalegre assenta na 

produção de cereais, azeitona, cortiça, castanha e vinho. 
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Também a criação de gado bovino (cerca de 35%), ovino (20%), caprino (28%) e suíno 

(40%), fazem parte do tecido produtivo da região. 

Recorrendo aos dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística relativos ao 

último recenceamento agrícola (1999): 

��  Existiam 1617 produtores agrícolas. 

��  Produções de carne bovina para carne, eram 35; 

��  Produções de carne bovina para leite, 22;  

��  Produções de carne bovina e para leite existiam 15; 

��  Produções de ovinos/caprinos ou herbívoros, 117; 

��  Produtores de granívoros, 21; 

��  Produtores de policultura, 254; 

��  Produtores de polipecuária-herbívoros, 55; 

��  Produtores de polipecuária-granívoros, 32. 

 

 

No plano industrial tem as fábricas de tecidos, de tapeçarias, a extracção e 

transformação da cortiça e as indústrias de produtos alimentares, tais como o fabrico de 

massas alimentícias e tratamento e empacotamento do leite da marca “Serraleite”. 

Portalegre foi uma das regiões com maior vitalidade económica e social no século XIX 

e primeiras décadas do século XX. 

Tinha 5 fábricas de lanifícios, 2 fábricas de cortumes, 1 fábrica de massas alimentícias, 

1 fábrica de luz eléctrica, 1 fábrica de alpercatas e 1 fábrica de cortiça que foi o grande 

suporte económico até aos nossos dias, a Fábrica de rolhas Robinson. 
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Portalegre exportava rolhas, cortiça em prancha, farinha e sémeas, massas alimentícias, 

salsichas. Importava cereais, cortiça, géneros alimentícios, ferro, soja, máquinas, 

madeira de pinho e outros materiais de construção, vinho, bebidas alcoólicas, sal, 

adubos, lãs. 

O sector primário da actividade económica foi o sector que predominou na região até ao 

último quartel do século XX. Após, devido às alterações políticas e sociais e 

económicas ocorridas no País, este sector da economia entrou em decréscimo e em 

certas regiões, em decadência total. 

Pertencendo Portalegre à região do país com maior tradição agrícola, a agricultura ainda 

faz parte do seu desenvolvimento, embora duma forma discreta. 

Esta região utilizava cerca de 80% da sua superfície na agricultura. Quase 40% era terra 

arável e 20% utilizada em culturas permanentes. As pastagens ocupavam cerca de 40% 

da terra. Relativamente às culturas temporárias, ou sazonais, a superfície era na sua 

maioria ocupada por culturas forrageiras, ou seja, o feno para fazer as “camas” do gado 

e plantas para a sua alimentação e de outros animais. O 

resto da superfície ocupada por culturas temporárias era aplicada na plantação de 

cereais, com especial incidência no trigo. 

Nas culturas permanentes, o olival ocupava cerca de 85% da superfície da terra. A vinha 

ocupava 8%. No recenceamento agrícola de 1999, apurou-se que a olivalcultura era 

mantida por 428 produtores, tendo 110 culturas permanentes e a viticultura por 81 

produtores. 

Relativamente: 

��  À horticultura existiam 105 produtores; 

��  À  fruticultura, 33 produtores; 

��  Com culturas de cereais e plantas oleosas e proteicas, haviam 3 

produtores; 

��  Com culturas agrícolas generalizadas, haviam 61; 

��  Com agricultura geral e herbívoros, eram 10; 

��  De culturas diversas e gado, eram 233 

��  Não classificados, 2. 
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Analisando os tipos de culturas: 

 

Tipos Explorações Área (ha) 

Total de cultura temporária 842 5357 

Total de cultura principal 543 4211 

Total cultura secundária  503 1146 

Total cultura secundária sucessiva 47 103 

Culturas forrageiras temporárias 594 3986 

Culturas forrageiras principais 355 2977 

Culturas forrageiras secundárias 385 1010 

Culturas forrageiras secundárias sucessivas 41 99 

Flores e plantas 4 1 

Prado temporário 1 - 

(Superfície total = 35.654 ha)       TOTAIS 1277 29.259 

 

 

A vinha é uma das culturas utilizadas na região de Portalegre que utiliza uma pequena 

extensão de terra, de reduzida produção também devido ao envelhecimento das castas e 

do solo e ao processo tradicional da sua produção. Processo este que paralelamente à 

falta de modernização, é contudo uma das suas características peculiares. 

A produção é escoada no mercado nacional, com previsão do sector para a alargarem ao 

exterior, devido à premente modernização a ocorrer. A maioria da produção destina-se à 

produção de vinho, que se destaca da produção do resto da região vitivínicola do 

Alentejo. 

Assim, assiste-se a um acréscimo desta actividade com a plantação de novas vinhas e 

pelo abandono da consociação do terreno com outras culturas, como sejam o olival. A 

área consociada com as oliveiras ocupava ¾ da sua área. 
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Nesta região a produção total de vinho tem sido irregular e com oscilações, devido à 

reestruturação da vinha e às consequências climatéricas adversas a esta cultura. 

A região vitivínicola de Portalegre estende-se de uma zona de altitude mais acentuada a 

Norte, correspondente à vertente Sul da Serra de S. Mamede até uma outra zona mais 

plana, coincidente com a parte Sul do concelho de Portalegre, com altitudes médias 

entre os 300 e os 400 metros. 

Este concelho tem um micro clima específico que o distingue do resto da região, devido 

ao relevo existente. Também a distribuição assimétrica das chuvas, concentradas nos 

meses mais frios e sem precipitação nos mais quentes, bem como a grande amplitude 

térmica entre as estações fria e quente, conferem-lhe características climáticas próprias, 

muito particulares. É zona única no Alentejo que se localiza em elevada altitude. 

As vinhas estão em solos de variadas composições, principalmente de origem eruptiva e 

coberta de vegetação própria, consequência do micro clima. 

De acordo com dados obtidos do Instituto Nacional de Estatística, no ano de 2007 foram 

ocupados pela vinha 9,28 ha de terra. E em 2008, foram produzidos na região 21.523 hl 

de vinho. 

 

As castas tintas recomendadas são Aragonez, Gran Noir, Periquita, Trincadeira, 

Cinsaut; as castas autorizadas são Alicante, Baischet e Moreto. 

Quanto aos vinhos brancos as castas recomendadas são Arinto Alcobaça, Arinto 

Galego, Roupeiro, Assario, Tamarez e Fernão Pires. As das autorizadas, Boal de 

Alicante, Diagalves e Manteúdo. 

Este vinho é produzido em Portalegre desde há longa data. É um vinho de grande 

qualidade que lhe é conferida pelas características específicas da natureza dos solos, 

relevo, castas e clima. Por isso, Portalegre está integrado na Rota dos Vinhos do 

Alentejo. 
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Este sector é um exemplo de recursos endógenos, originários da região, no que diz 

respeito à manutenção duma actividade tradicional. Faz um aproveitamento das 

condições naturais, sendo criadora de emprego e desenvolvimento sustentável, além de 

desempenhar um papel importante na preservação do meio ambiente e do espaço rural. 

 

Como resposta à preservação do ambiente foi construída uma estação de tratamento de 

esgotos e águas residuais. De acordo com informação disponível no Instituto Nacional 

de Estatística, em 2005, a percentagem de população servida por estações de tratamento 

de águas residuais por localização geográfica, em Portalegre, era de 98%.  

Existe recolha e tratamento do lixo e os resíduos provenientes da reciclagem são 

depositados no Centro de Transferência de Portalegre que os envia para o Aterro em 

Avis, que serve o Alto Alentejo. Recorrendo à mesma fonte estatística, a proporção de 

resíduos urbanos recolhidos selectivamente, em 2005, era de apenas 7%. As toneladas 

de resíduos urbanos recolhidos, no mesmo ano, eram de 11 261 toneladas. 

As receitas em ambiente do município em 2005, eram de 548.000€ e em 2006, de 

341.000€. As despesas em ambiente, em 2007, foram de 985.000€. 

 

Relativamente ao recurso às energias alternativas, o incentivo ao aproveitamento da 

energia solar não é opção a tomar pelo executivo camarário como forma de redução da 

energia fornecida pelos métodos eléctricos, por ser ainda um recurso muito dispendioso. 

Tanto a nível do consumo dos serviços, como a nível de oferta à população com 

subsídio da autarquia. 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

A administração e ordenamento do território é um dos elementos mais importantes da 

gestão autárquica. 

O bom senso e parcimónia na gestão urbanística são essenciais para um 

desenvolvimento sustentado. 

O respeito pelo ambiente e pela ocupação correcta do solo, permitem a criação de 

cidades saudáveis e com progresso económico e social. 

É fundamental não afectar terrenos agrícolas e de reserva natural para construção. 

Compromete a produção agrícola, a diversidade biológica, o meio ambiente e delapida 

recursos limitados e finitos que não são passíveis de reposição. Afecta a agricultura e a 

indústria conexa, baixando a produção e a sua posição no mercado. Seja a nível local, 

como regional. 

A construção sem limites prejudica o progresso e o desenvolvimento. Apesar de ser 

comum pensar-se que a construção e as indústrias que lhe servem de base, são factor de 

crescimento económico se venderem muito, a longo prazo tem um efeito perverso. 

Construir além das necessidades locais, faz com que seja feito um investimento superior 

ao lucro que se vai obter, obrigando à criação de infraestruturas que não vão ser 

utilizadas e que foram um peso financeiro que não vai ter retorno. Seja para os 

construtores, como para as autarquias. 

O sector da construção pode ser utilizado na remodelação e reestruturação não só de 

habitação para residência, como para turismo e infraestruturas sociais, desportivas e de 

lazer. 
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O desenvolvimento duma região assenta no aproveitamento dos seus recursos, das suas 

características e nas suas singularidades. 

Temos que se adequar os recursos que possuímos aos meios de que dispomos, não 

esquecendo o respeito pela cultura local. Equacionar as variáveis técnicas, humanas, 

tecnológicas, financeiras, ... leva-nos a um planeamento urbano sustentável. 

 

Existem princípios estratégicos de sustentabilidade que coordenados com as medidas 

adequadas podem fazer a diferença na revitalização duma determinada zona.11 

Consideramos ser os princípios mais importantes: 

��  Uso sustentável dos recursos naturais 

��  Redução de consumos e desperdícios 

��  Preservação da diversidade natural, económica e cultural 

��  Promoção da economia e emprego local 

��  Promoção e dinamização da utilização de energias renováveis 

��  Envolvimento da população local nos processos 

 

Utilizando medidas, como por exemplo: 

��  Definição dos objectivos estratégicos da intervenção 

��  Definição das situações de referência nos aspectos ambiental, 

económico, social e urbanístico 

��  Motivação à participação da população e agentes dinamizadores locais 

��  Promoção de novos tipos de mobilidade 

��  Motivação à poupança de energia e à utilização de soluções de 

energias renováveis 

��  Motivação para a modernização dos sectores de actividade 

 

 

 
                                                 
11 Amado, Miguel Pires, “Planeamento Urbano Sustentável”, Edição: Caleidoscópio, Colecção Pensar 
Arquitectura, pág. 67 e 68 
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A caracterização e espaço que nos rodeia tem tido o seu sentido alterado ao longo do 

tempo, de acordo com a utilização que lhe damos. 

A «rua»12 tem para nós o sentido do espaço físico exterior que nos rodeia. Pode 

significar uma passagem estreita. Uma rua longa com linhas de árvores (avenida). Um 

percurso pedonal (caminho, passeio público, ...). Pode ser uma via rápida, 

circunvalações, .... Podemos associá-la a uma calçada, uma rampa, uma arcada. Quase  

sempre significa movimento e através da rua transportamo-nos ou transportamos para 

deslocar de um lado para outro ou alcançar determinado destino. 

 

 

Em Portugal o uso da rua foi desqualificado e ignorado como espaço de comunicação e 

interacção social. Misturam-se os espaços públicos e privados criando conflitos 

funcionais. Apenas importa o lucro obtido com determinada construção ou utilização de 

equipamentos em determinados lugares. Não se tem em conta que a rua é a imagem que 

nos fica dos lugares que visitamos. 

Outrora, sem a complexidade da vida urbana, o aproveitamento da «rua» era racional e 

funcional. Por exemplo: 

No Baixo Alentejo, apesar das extensas planícies, a estrada (local de passagem e de 

repouso) era ladeada por árvores frondosas que proporcionavam a sombra e a frescura 

desejáveis num clima quente como aquele. Podiam ser pinheiros, azinheiras, sobreiros 

ou eucaliptos, dependendo das zonas. 

Hoje em dia a estrada é construída para ser um meio de deslocação rápido entre as 

distâncias. Não contemplam nem o conforto, nem a beleza. 

 

 

 

 

                                                 
12 Amado, Miguel Pires, “Planeamento Urbano Sustentável”, Edição: Caleidoscópio, Colecção Pensar 
Arquitectura, pág. 60 e 61 
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No Portal do Município de Portalegre, no que se refere ao ordenamento do território, o 

site destaca várias pastas. São relativas ao Plano Director Municipal, a Planos 

Municipais de Ordenamento do Território, outros Estudos sobre este tema, loteamentos 

municipais, cartografia digital, mapa de ruído e Zona Industrial. 

O Plano Director Municipal já foi revisto e está em vigor. Existem planos de pormenor 

para diversas áreas, incluindo para a Zona Industrial com arruamentos, saneamento 

básico, electricidade, infraestruturas com as condições necessárias para a 

implementação de indústrias e serviços. 

 

 

Consultado o regulamento d’O Plano Director Municipal (PDM), este segue as 

seguintes linhas de orientação estratégica, que se transcrevem: 

a) Tornar Portalegre um território ambientalmente qualificado, onde a fruição 

e utilização dos espaços naturais reflicta a adopção de um modelo de 

ordenamento e uso do solo sustentável; 

b) Reposicionar Portalegre no contexto urbano nacional, apostando na 

reconversão e requalificação urbanística da cidade; 

c) Transformar Portalegre num concelho economicamente competitivo, 

reposicionando no contexto nacional e internacional, através de apostas 

claras na tecnologia de informação e na inovação adoptada aos sectores 

tradicionais, e na exploração das sinergias entre o sector empresarial e a 

I&D; 

d) Reforçar os elementos de coesão e desenvolvimento social de Portalegre. 
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Os objectivos específicos, são: 

a) Qualificação urbanística e funcional dos aglomerados populacionais; 

b) Salvaguarda do centro histórico; 

c) Criação de espaços de recreio e lazer; 

d) Modernização e requalificação do parque habitacional; 

e) Reforço das áreas de acolhimento empresarial no concelho; 

f) Reforço na integração das actividades de formação profissional com o 

tecido empresarial; 

g) Desenvolvimento e promoção regional do Parque Industrial de 

Portalegre; 

h) Dinamização das actividades de inovação e formação profissional; 

i) Dinamização das actividades inovadoras associadas aos produtos 

tradicionais; 

j) Dinamização e qualificação das actividades comerciais; 

k) Melhoria e reequilíbrio da rede de equipamentos e de serviços sociais; 

l) Preservação da biodiversidade e salvaguarda dos valores ambientais.  

 

 

Consultado o Estudo de Enquadramento Estratégico do Município, obteve-se os vários 

instrumentos de gestão territorial: 

• Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território 

• Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de São Mamede 

• Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do 

Alentejo (em elaboração) 

• Plano Director Municipal de Portalegre 

• Plano de Urbanização 7 dos Covões 

• Plano de Urbanização 9 da Encosta Poente da cidade de Portalegre 

(em elaboração) 

• Plano de Pormenor 1 do Areeiro (em elaboração) 

• Plano de Pormenor 2 do Bonfim 
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• Plano de Pormenor 3 da Avenida do Brasil 

• Plano de Pormenor 4 do Prolongamento da Av. Frei Amador Arrais 

• Plano de Pormenor 5 da Zona Norte dos Assentos – Ribeiro do Baco 

(em elaboração) 

• Plano de Pormenor 6 da Quinta da Formosa e da Quinta da Cerca – 

Covões (em elaboração) 

• Plano de Pormenor 8 da Envolvente à Rua 1.º de Maio 

• Plano de Pormenor 10 da Zona Industrial de Portalegre (em revisão) 

• Plano de Pormenor 11 de Expansão da Zona Industrial de Portalegre 

• Plano de Pormenor de Conservação, Reconstrução e Reabilitação 

Urbana do Centro Histórico de Portalegre (em elaboração) 

• Plano de Pormenor do Monte dos Apóstolos – Urra 

• Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Cidade 

de Portalegre 

 

 

Relativamente às limitações nas construções ou reconstruções, são já exigidas medidas 

em vigor no sector do urbanismo, cérceas e espaços envolventes, bem como ao nível das 

exigências feitas no interior como existência de casas de banho para deficientes e 

acessos com rampas, etc.. São também impostos limites às traças que têm que 

corresponder a determinadas características, podendo no entanto serem edificados 

diversos tipos de construções. 

 

Ao nível do urbanismo existe um novo projecto que aproveitando edifícios já existentes 

vai incrementar o turismo e o dinamismo económico produzindo valor acrescentado e 

postos de trabalho, criando um espaço apoiado na arqueologia industrial que vai dar 

nova vida ao Centro Histórico de Portalegre: a requalificação do espaço pertencente à 

Fábrica de Cortiça Robinson que alberga o Museu da Cortiça. Este espaço é composto 

pelo edifício fronteiro (antigo Convento de S. Francisco), pelas Chaminés, pelos 

Armazéns e Quadra, Oficina da Prancha, Armazém da Prancha, Edifício das Rolhas e 

Oficinas anexas a este. 
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A Câmara Municipal, como interveniente maioritário, fez uma parceria que deu origem 

à Fundação Robinson, que consiste na requalificação do património histórico-industrial 

no espaço pertencente à Fábrica de Cortiça Robinson. Ocupa 7 hectares da fábrica e 

espaço envolvente no centro da cidade. O objectivo é inserir no espaço físico as 

estruturas culturais do concelho: rancho folclórico, grupos de teatro, conservatório de 

música, associações culturais. Paralelamente cumpre a função de museu industrial, 

como testemunho da maior indústria da região e da sua ligação afectivo-profissional 

com a entidade empregadora, devido aos antecedentes históricos e às características da 

mesma que teve um forte componente social no nível de vida dos empregados e no 

desenvolvimento económico do concelho. 

 

A fábrica, que tem um pequeno núcleo ainda a trabalhar naquele local, vai ser 

transferida para o Parque Industrial. A produção na actualidade ainda se baseia em 

técnicas do séc. XIX, conferindo-lhe excelência na qualidade que se consolida na 

exclusividade da produção exigidas por clientes estrangeiros. 

“... A opção de intervir num edifício industrial desta natureza com a finalidade de alojar 

várias entidades e/ou actividades diversas, provam da racionalidade de enfrentar um 

vazio urbano e enchê-lo de vida, criando uma nova centralidade cultural no coração da 

cidade velha. A solução multiusos adoptada, oferecendo os mais variados serviços e 

actividades num único local, permite aos utilizadores e visitantes optimizar o espaço e 

poupar tempo. Ao conciliar racionalidade e criatividade estes edifícios reconvertidos 

transformam-se em focos dinâmicos, revalorizando o espaço público também como 

lugar de formação cívica, artística e cultural e servindo de âncora para outros projectos 

que possam surgir na cidade ou na região.” 

“A Fundação Robinson está consciente da necessidade de constituição de uma zona de 

interesse turístico na cidade, para centrar e viabilizar a implementação de acções que 

envolvam múltiplas entidades, nas áreas específicas da Cultura e que envolvem também 

as questões do Urbanismo, do Ambiente e da Paisagem.” 
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Ganha assim todo o sentido o esforço e o planeamento envolvidos, focando a 

perspectiva de Raul Lopes13, “Da Política Urbanística espera-se ainda significativo 

contributo para o reordenamento urbano, a melhoria do «ambiente construído», e a 

dinamização de espaços de cultura e lazer, nomeadamente pela promoção física desses 

espaços, articulada com iniciativas de animação cultural e recreativa, de atracção 

exterior, alicerçadas na promoção exterior da imagem urbana e das potencialidades 

existentes para o turismo de passagem.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Lopes, Raul Gonçalves, Planeamento Municipal e Intervenção Autárquica no Desenvolvimento Local, 
Escher Publicações, Lousã, 1990, pág. 105 
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Nos dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística referentes ao 

Ordenamento do Território (2007) Portalegre apresentava, em hectares, os seguintes 

valores no Uso do Solo, de acordo com a sua aplicação: 

 

 

Urbano Equip. e Parque 

Urbano 

Industrial Turismo 

1 673,9 51,0 205,2 0,0 

 

As despesas do município por 1000 habitantes em questões ambientais (2005 e 

2006) foram: 

- Gestão de Resíduos = 39 881€ 

- Protecção da biodiversidade e da paisagem = 6180€ 
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ORÇAMENTOS 

 
Não é nossa intenção efectuar análise exaustiva de base quantitativa, relatando as 

correlações efectuadas e apresentando propostas para uma melhor eficácia dos recursos 

do município. 

Assim, recorreu-se a uma análise qualitativa baseada em dados fornecidos pela Câmara 

Municipal referentes aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, com recurso aos mapas da 

Execução Anual dos Grandes Objectivos do Plano e ao Estudo Estratégico para 2007-

2013, chegando-se a aferições que nos dão uma perspectiva da acção camarária na 

prossecução dos seus objectivos.  

 

A Câmara Municipal tem sentido sérias dificuldades em emancipar-se social e 

financeiramente, fazendo um esforço considerável para modernizar-se e oferecer 

melhores equipamentos à população, por forma a reabilitar o estatuto que já usufruiu 

outrora. 

O executivo camarário elaborou um documento para estruturar a acção e gestão dos 

recursos e assim potenciar as vias a seguir nos diferentes sectores da actividade do 

Município. 

O Estudo Estratégico define-se como “Estudo de Enquadramento Estratégico poderá 

servir de base à preparação de parcerias entre actores urbanos e correspondentes 

candidaturas, bem como à elaboração de outras candidaturas tendo em vista a obtenção 

de financiamento comunitário para a execução do Plano de Acção. Documento de 

orientação para a actuação da Câmara Municipal na gestão das gerações que conduzirão 

à implementação da estratégia de intervenção para a cidade de Portalegre.” 
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Este documento é um estudo que deverá ser entendido como: 

��  Um instrumento estratégico; 

��  Uma ferramenta de base à tomada de decisões; 

��  Um elemento de enquadramento e suporte às candidaturas que a 

Câmara Municipal venha a realizar no âmbito do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional para o período de 2007-2013, 

nomeadamente no âmbito dos instrumentos da Política de Cidades. 

 

 

Este estudo desenvolveu-se em três fases: 

Fase 1 – Enquadramento, Análise e Diagnóstico 

Fase 2 – Aferição da Análise e do Diagnóstico e Definição da Estratégia de 

Intervenção 

Fase 3 – Proposta de Plano de Acção 

 

 

Salientem-se o Diagnóstico Prospectivo, a Estratégia de Intervenção, o Plano de Acção, 

pelo detalhe da informação, pela consciência dos pontos fracos e dos pontos fortes da 

cidade, além do elemento esclarecedor como contributo para um entendimento 

fundamental das questões ali apontadas.  
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O documento das “Grandes Opções do Plano” reúne, em cada ano, as expectativas de 

execução e realização das medidas a adoptar e práticas a realizar de acordo com os 

objectivos políticos a alcançar. 

A concretização integral das propostas apresentadas será a situação ideal para a política 

do município. Contudo, na generalidade, a situação ideal não se alcança. No entanto são 

seguidas as orientações constantes neste documento, para uma melhor governação. 

Este documento tem como função a previsão do que se vai fazer e do que se vai gastar. 

As Grandes Opções do Plano são constituídas pelo Plano PluriAnual de Investimentos 

(todos os investimentos directos da autarquia) e pelas Actividades mais Relevantes da 

Gestão (despesas relativas às actividades mais relevantes e as transferências para outras 

entidades, tanto para despesas correntes, como de capital). 

Além de fazer uma previsão das acções a realizar no ano, tem em consideração obras 

que são realizáveis além desse ano e interfiram com outros exercícios económicos. Por 

isso é específico do ponto de vista contabilístico. Tem em conta as classificações 

económicas, a realização da receita, a afectação da despesa, os tipos de intervenientes: 

receita e despesa corrente ou receita e despesa de capital. Ou seja, os custos de 

funcionamento e os custos com o investimento. Considera as fontes de financiamento, 

se provenientes do Orçamento Geral do Estado, de receitas da autarquia, de 

empréstimos bancários ou dos fundos europeus. 

O controlo é feito através de quadros de suporte contabilístico e financeiro que apoia 

também o controlo orçamental que se efectua de forma paralela. 
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No ano de 2006, nas Grandes Opções do Plano, foi dado ênfase na modernização dos 

serviços gerais de administração, à segurança e ordem públicas, à educação, à saúde, à 

acção social e à habitação. 

Iniciou-se de forma algo tímida a acção de modernização dos serviços municipais. 

Quanto à segurança e ordem públicas não foram concretizadas as acções propostas. Na 

educação também não foram cumpridos os objectivos propostos, embora se tenham 

concretizado algumas metas. Quanto à acção social como à habitação, ficou muito por 

realizar e no plano da saúde não se verificou a intervenção anunciada. Houve pouco 

investimento no saneamento e não se construiu o Ecocentro de resíduos sólidos. Pouco 

investimento nas acessibilidades e nos transportes. Débil intervenção na área do 

turismo. Fraca acção relativa a obras municipais duma maneira geral. 

 

No ano de 2007 focaram-se os transportes, o trânsito, o abastecimento de água, as águas 

residuais, os incêndios, as obras municipais, os assuntos sociais, o turismo, a juventude, 

cultura e desporto, defesa do consumidor e ambiente. 

Foram concretizados muitos dos esforços feitos na modernização administrativa dos 

serviços municipais. Foram cumpridos os esforços relativos aos incêndios. Também na 

educação foram alcançados muitos dos objectivos planeados. O mesmo relativamente à 

acção social e à habitação. Houve um esforço positivo no que respeita ao saneamento e 

ao abastecimento de água, assim como uma preocupação com o ambiente. Investiram 

significativamente na cultura. No plano da saúde não se verificaram acções para 

melhorar o sector na região. Apoio ao desporto e às actividades de lazer que envolvem a 

população. Apoio no combate aos incêndios florestais. Melhoramento do Parque 

Industrial e beneficiação da iluminação pública. Houve um esforço positivo nas 

acessibilidades e segurança rodoviária. Intervenção na área dos mercados e feiras e 

esforço na divulgação turística. Investimento nas novas tecnologias de informação e 

suportes de comunicação e equipamento. Não houve concretização na instalação do 

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo. 
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No ano de 2008 foi elaborado o documento das Grandes Opções do Plano relativamente 

a 2008/2011. Deduzimos que a gestão foi pensada de forma global e de acordo com o 

enquadramento do Estudo Estratégico para enfrentar os novos desafios. Deduzimos 

também uma finalização e consolidação das políticas seguidas e um novo impulso 

político para o futuro. 

Os apoios à educação e ao ensino superior não têm expressão significativa. Mais uma 

vez na área da saúde não houve intervenção. Também débil acção na habitação e no 

ordenamento do território. Pouco investimento no saneamento, no tratamento dos 

resíduos sólidos e nas obras relacionadas com o abastecimento de água. Na acção social, 

apoio à terceira idade. Iniciativa relativamente às zonas verdes e espaços públicos. Bom 

esforço de investimento na cultura, nos desportos e nas actividades recreativas e de 

lazer. Algum esforço no Parque Industrial, embora não tenha sido idêntico em relação 

às verbas relativas aos apoios a empresas. Cumpridos os objectivos na preservação e 

combate a incêndios florestais. No sector dos transportes houve um esforço de 

melhoramento. Quanto ao turismo, houve requalificação na área dos mercados e feiras e 

promoveram-se as feiras turísticas. 

São cumpridos os compromissos financeiros que advêm de empréstimos bancários e 

feitas transferências de verbas para as juntas de freguesia e empresas municipais. 

 

 

A acção da Câmara Municipal, ou a sua ausência, pode sempre ser salvaguardada pelo 

facto de não serem necessárias determinadas intervenções, ou as já efectuadas serem 

suficientes para colmatar as respectivas necessidades. 
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A noção de gestão duma autarquia não pode ser rígida, inflexível e apenas baseada nos 

conceitos, nos métodos e nos procedimentos. Cada vez mais tem-se a certeza que se 

precisa de adequar os recursos aos meios existentes e devem ser afectados de acordo 

com as características e as necessidades da população. De facto, segundo Mário 

Martins, “A existência de autarquias locais permite adequar as características dos 

serviços públicos às especificidades das comunidades locais. As autarquias locais 

facilitam igualmente a coordenação territorial de uma boa parte dos serviços públicos, 

que de outra forma poderiam seguir orientações sectoriais com efeitos contraditórios 

para uma mesma comunidade.” “...duas autarquias quando confrontadas com um 

mesmo tipo de problemas, podem optar por soluções distintas em termos de conteúdo e 

de forma de actuação. As autarquias são, por este motivo, uma fonte importante de 

inovação político-administrativa e de aumento da capacidade de resposta dos poderes 

públicos aos desafios com que são confrontados.”14 

Contudo, existem competências próprias das autarquias e que são de uma maneira geral, 

comuns à maioria dos países membros da União Europeia. 

 

Competências comuns a 12 países15: 

� Bombeiros; 

� Ensino pré-escolar e primário; 

� Habitação social; 

� Ordenamento do território (planos e controlo da ocupação dos solos); 

� Sistemas de esgotos; 

� Recolha de lixo e limpeza pública; 

� Museus e bibliotecas; 

� Espaços verdes; 

� Instalações desportivas; 

� Promoção do turismo. 

 

                                                 
14 Martins, Mário Rui, As Autarquias Locais na União Europeia, Edições ASA, 1.ª Edição, Julho/1991, 
pág. 16 
15 Idem, ibidem, pág. 66 
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Competências comuns a 11 países16: 

� Educação de adultos; 

� Protecção à 3.ª idade; 

� Cemitérios; 

� Teatros; 

� Construção e conservação de arruamentos e estradas municipais; 

� Transportes públicos de passageiros; 

� Fornecimento de gás; 

� Abastecimento de água; 

� Promoção económica. 

 

 

Competências comuns a 7/9 países17: 

� Polícia e ordem pública; 

� Protecção civil; 

� Estado civil; 

� Ensino secundário; 

� Protecção do consumidor; 

� Distribuição de energia eléctrica em baixa tensão. 

 

 

Segundo o mesmo autor, as autarquias têm várias opções formais para o exercício das 

suas competências e que podem ser directas e indirectas. São as directas: 

- Serviços autárquicos ou municipais, sem autonomia financeira ou 

administrativa e sem personalidade jurídica; 

- Serviços municipalizados com autonomia financeira e administrativa 

e sem personalidade jurídica; 

                                                 
16 Martins, Mário Rui, As Autarquias Locais na União Europeia, Edições ASA, 1.ª Edição, Julho/1991. 
pág. 66 
17 Idem, ibidem, pág. 66 
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- Empresas públicas municipais com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, com personalidade jurídica pública e 

sujeição ao regime geral do direito privado; 

- Participação maioritária em empresas de tipo comercial; 

- Associações de municípios, serviços intermunicipalizados e 

empresas intermunicipais. 

 

 

As opções indirectas são: 

- Concessão, em que o agente para o qual o exercício da competência 

é transferido se obriga a respeitar um caderno de encargos, em troca 

da receita de tarifas cujos montantes são fixados pelas autarquias. 

Geralmente as despesas de investimento são cobertas pela entidade 

concessionária, em caso de arrendamento compete à autarquia 

assegurar aquelas; 

- Sociedades de capitais mistos com participação pública minoritária; 

- Convénios de cooperação com o sector associativo e organizações 

não governamentais; 

- Contratos de prestação de serviços com o sector privado. 

 

Os recursos financeiros das autarquias locais devem ser próprios e de acordo com as 

respectivas atribuições. A maior parte deve provir dos impostos locais e não deve ser 

predeterminada a sua afectação. 

Os impostos locais exclusivos são aqueles “...que os contribuintes pagam à autarquia e 

em relação aos quais esta tem competência para fixar a taxa de imposto aplicável (e por 

vezes outros elementos do imposto tais como a base do imposto e as isenções) dentro de 

limites fixados pela lei.”18 

 

 

 

                                                 
18 Martins, Mário Rui, As Autarquias Locais na União Europeia, Edições ASA, 1.ª Edição, Julho/1991. 
pág. 80 
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São receitas próprias fiscais, a contribuição autárquica que incide sobre o valor 

tributável dos prédios; o imposto municipal sobre veículos; o imposto municipal sobre a 

transmissão de bens imobiliários e as derramas. 

Existem outro tipo de receitas como os impostos indirectos, as taxas, as tarifas e as 

transferências. 

 

 

Partilhamos do citado por Mário Martins19 “...a visibilidade e peso político dos 

Presidente das Câmaras Municipais portuguesas excedem em muito a importância 

económica e financeira das autarquias que dirigem.”. Talvez este facto seja 

consequência de muitos dos Presidentes de Câmara serem figuras principais dos 

partidos políticos que representam. No entanto, ainda segundo o autor e obra referidos, 

na pág. 105, “No que diz respeito ao orgão executivo no seu conjunto, ...a)eleição 

directa pela população: Portugal é o único país onde tal acontece;”. Assim, o sistema 

político e a mentalidade social e cultural do nosso País atribuem essa empolgada 

importância que fascina e nem sempre é posta ao serviço do interesse público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Martins, Mário Rui, As Autarquias Locais na União Europeia, Edições ASA, 1.ª Edição, Julho/1991. 
pág. 125 
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POLÍTICAS PÚBLICAS 

A análise das políticas públicas consiste na procura do conhecimento da acção dos 

governos, a razão da mesma e as suas consequências. 

A análise íntegra as técnicas estatísticas para perspectivar previsões dum ponto de vista 

mais exacto, mas também tem de integrar outras disciplinas que tenham em conta o 

comportamento humano, o ambiente social, as relações intergovernamentais e 

internacionais. 

 

O modelo de análise deve integrar as seguintes fases: 

��  Conhecimento do ambiente onde o analista e o decisor político 

operam; 

��  Identificação da questão ou problema que necessita de ser resolvido; 

��  Identificação das alternativas apropriadas; 

��  Escolha dos critérios relevantes para a escolha entre alternativas; 

��  Usando pressupostos e informação limitada, calcular os prós e os 

contras de cada alternativa. 

 

Fases na análise das políticas públicas: 

� Análise do problema (compreensão, escolha dos objectivos e das 

restrições); 

� Recolha da informação (identificação e organização dos dados, 

teorias e factos); 

� Análise da solução (escolha dos critérios, especificação das 

alternativas, recomendação de acções); 

� Comunicação, aconselhamento da política recomendada. 
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Fases do processo de análise: 

� Formulação do problema; 

� Selecção dos critérios; 

� Comparação de alternativas e selecção de políticas; 

� Consideração das restrições políticas e organizacionais. 

A conjugação e combinação destas fases facilitam o processo de análise, de modo a 

obter-se a política adequada ao problema que se pretende ver resolvido. Seja de âmbito 

geral ou específico, tais como as áreas do ambiente, da segurança social, da educação e 

da saúde. 

Assim, as políticas passam da Agenda à Formulação e decisão, sujeitam-se à 

Legitimização e vão para a Implementação. Para se operacionalizar a aplicação duma 

política pública, pode-se publicar uma lei ou aplicar um programa.  

 

As políticas públicas aplicadas ao nível dos municípios assumem uma importância 

diferente da sua aplicação ao nível nacional. As políticas públicas a um nível 

generalizado ao território nacional, são objectivos políticos a alcançar pela elite política 

dirigente, e não só, para a obtenção de votos nas campanhas eleitorais. A sua menção e 

destaque são os meios estratégicos para alcançar os fins eleitorais que passam sempre 

pelo alcance do Poder. Se o período de governação corre bem, por razões conjunturais e 

situação internacional favorável, as políticas públicas anunciadas em campanha 

eleitoral, ficam muitas vezes guardadas e esquecidas. Porque se não existe contestação 

ao regime e às medidas em vigor, não se vão alterar as condições existentes. Se, por 

outro lado, existe contestação ou necessidade estrutural ou conjuntural de alteração das 

medidas existentes, então deita-se mão do programa eleitoral no que diz respeito às 

políticas públicas e procede-se às alterações do enquadramento jurídico e legal e 

aplicam-se as novas medidas, esperando que estas acabem com a contestação. 
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No entanto, por vezes, gera-se uma sucessão de oscilações ou alterações em cadeia que 

vão ter consequências a nível conjuntural. Outras vezes, a situação contestada deixa de 

ser motivo de contestação, diluindo-se no tempo e na aplicação das novas medidas, as 

causas da adopção da nova política. 

Em qualquer das situações, nem sempre o resultado das novas medidas aplicadas é 

sentido em todo o País, ou por toda a população. Depende das medidas adoptadas, da 

área a que se aplica, a quem e como se aplicam. Por isso não se consegue uma avaliação 

de resultados consistente que nem sempre é mensurável ou relevantes as suas 

consequências. 

 

Mas nas Autarquias Locais a aplicação de novas medidas políticas têm consequências 

mais próximas, mais reais e consequentemente mais sentidas. A actuação política dum 

autarca é aplaudida ou sancionada duma forma mais eficaz. A consequência imediata é 

a reeleição ou automaticamente o seu afastamento político. Contudo, existe actualmente 

uma forte componente de marketing partidário que já pode manipular a vontade dos 

eleitores independentemente dos resultados da actuação governativa. Mas ainda assim 

não funciona tanto ao nível das eleições locais. 

Por isso, “... a intervenção municipal na promoção do desenvolvimento local, não terá 

nas restrições legais à autonomia municipal a sua principal causa de insucesso, mas que 

a viabilidade desta actuação dependerá sobretudo do “estilo” de intervenção 

protagonizado pelas autarquias.”20. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 Lopes, Raul Gonçalves, Planeamento Municipal e Intervenção Autárquica no Desenvolvimento Local, 
Escher Publicações, Lousã, 1990, pág. 35  
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Aos órgãos autárquicos incumbe a gestão do património e finanças municipais e as suas 

atribuições passam pela:  

 

� Administração dos bens 

� Promover o desenvolvimento e a qualidade de vida 

� Fornecer o abastecimento de água, saneamento básico e salubridade 

pública 

� Promover o acesso à saúde 

� Promover o acesso à educação e ao ensino 

� Promover a protecção à infância e à terceira idade 

� Promover a cultura, o lazer e o desporto 

� Promover a defesa do meio ambiente 

� Coordenar e providenciar a protecção civil 

“Promover a qualidade de vida urbana e as condições necessárias à dinamização da 

economia local, de forma a estimular a criação de emprego e fixar a população local, ou 

até atrair novo investimento aliciante à atracção de fixação da população jovem, deve 

constituir um dos vectores estratégicos da intervenção municipal.”21 

Com a crescente desertificação dos concelhos situados nas províncias do interior, alguns 

municípios estão a adoptar medidas de incentivo ao crescimento demográfico local, 

como sejam subsídios de nascimento e aumento do número de creches e jardins de 

infância. Contudo, nalguns casos o problema subsiste por estas medidas não serem  

acompanhadas com o respectivo aumento da oferta de emprego, levando a população 

jovem local a deslocar-se para outros centros de emprego que lhes providenciam mais 

estabilidade e rendibilidade. 

Sobretudo na situação actual que se vive, que ultrapassa a crise conjuntural e assiste-se 

a uma crise de base estrutural e com consequências globalizantes, os municípios têm de 

se munir de meios e ferramentas de gestão que lhes permitam sobreviver e honrar os 

seus compromissos financeiros e políticos, perante a sua população, bem como ter uma 

                                                 
21 Lopes, Raul Gonçalves, Planeamento Municipal e Intervenção Autárquica no Desenvolvimento Local, 
Escher Publicações, Lousã, 1990, pág. 104 
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capacidade criativa inovadora e acima da média para fazer face aos desafios que se lhe 

impõem. 

Para a concretização dos objectivos económicos e sociais a que se propõem, os 

municípios necessitam do apoio do Governo. Ultrapassar e fazer frente às exigências e 

necessidades impostas por novas realidades que nos levem ao desenvolvimento 

sustentável de cada região, passa pelo apoio e envolvimento do Estado. Desta forma 

esclarece Jean-Claude Ruano-Borbalon, “a capacidade de intervenção do Estado ligado 

às evoluções políticas e às contracções económicas, não se trata duma perda da 

capacidade de acção, mas duma modificação da actuação da acção pública.”22  

 

 

Nas últimas décadas as relações de poder transformaram-se. Em todas as esferas da 

intervenção política, da local à internacional. Cada vez mais governar assenta nas 

relações de grupos de pressão, de instituições e organizações, cada um com a sua lógica 

de racionalidade e cada um com os seus objectivos. A pouco e pouco vão impondo 

políticas económicas, ambientais e sociais. Os grupos de pressão, as grandes 

organizações, vão influenciando e manipulando os executivos governamentais a 

alterarem legislação e a tomarem decisões que cada vez mais envolvem vários sectores 

da vida política, económica e social. 

A este propósito sublinha-se o enunciado pelo Professor Marques Bessa, “As decisões 

políticas relevantes deslocam-se para outros lugares, abandonando o Parlamento, que se 

transforma numa assembleia de debates propagandísticos. Quem decide encontra-se em 

Comissões, Direcções e instituições administrativas, reflectindo o Parlamento uma vida 

emprestada por poderosos centros de decisão extraparlamentares, localizados nos 

partidos ou em outras agências que deram corpo a esta transição...”.23 

 

 

 

 

                                                 
22 Le Pouvoir – Des rapports individuels aux relations internationales, Éditions Sciences Humaines, 
Difusion Presses Universitaires de France, Auxerre, 2002, pág. 104 
23 Bessa, António Marques, Quem Governa? Uma Análise Histórico-Política do tema da elite, ISCSP, 
Lisboa, 1993, pág. 304 
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É evidente a mutação das relações de poder e até de quem detém o poder. “Portanto, é 

pacífico ... que a elite se modifica, abrindo-se a outros elementos, transformando-se 

assim progressivamente ao longo do tempo, ajustando-se, presumivelmente, às 

circunstâncias, quer aos desafios externos, quer ao aparecimento de novas forças 

sociais...”.24 

 

O Governo constituído por uma elite política cada vez mais é submetido à influência 

dos influentes que “...são uma categoria mais vasta que os poderosos, pois uma forma 

de influência só é uma forma de poder se o efeito sobre a política for assegurado por 

sanções relativamente severas...” tal como afirma Lasswell, enunciado pelo Professor 

Marques Bessa.25 Para Lasswell “...«o conceito de poder é talvez o mais fundamental 

em toda a Ciência Política» e entende-o como «a participação no processo decisório». 

Quanto maior é o grau de participação nas decisões maior é o peso do poder, ...”.26 A 

participação e o peso das pressões exercidas pelos grandes grupos de interesses em 

diversos ramos da economia, e nem sempre com conotação positiva, influenciam cada 

vez mais as decisões nas políticas públicas. E porque se a decisão não for favorável à 

pressão exercida, daí advém para o Governo formas de acção contra o Poder que 

sancionam a decisão tomada e podem por em risco a sua posição no próximo processo 

eleitoral. Aqui entra a Tese da Fórmula Política para a obtenção do sucesso que conduz 

ao Poder. “... As fórmulas não são obrigatoriamente falsidades totais, mas complexos 

amalgamados de elementos míticos, emocionais, racionais, fundindo crenças históricas 

e religiosas com doutrinas e eventuais dados científicos e filosóficos .... Circulam nos 

espaços geográficos, chocam e disputam a hegemonia, porque há sempre uma contra-

elite não governante à espera de boas razões para ascender e, por isso mesmo, as 

melhores fórmulas nunca ficam prisioneiras dos espaços ou das sociedades que as 

geraram.”27 

 

                                                 
24 Idem, ibidem, pág. 571 
25 Idem, ibidem, pág. 308 
26 Idem, ibidem, pág. 308 
27 Idem, ibidem, pág. 579 



 49 

 

 

O Professor Oliveira Rocha nos apontamentos “O Estudo das Políticas Públicas”, refere 

os modelos usados na investigação das políticas públicas. Os modelos como processo e 

como outputs. Como processo, o Modelo Elite/Massas que se caracteriza por serem as 

elites que tomam as decisões e “vendem-nas” às massas, as elites detêm o poder e 

decidem no âmbito das políticas públicas e as massas consomem os valores e os outputs 

políticos. As elites têm origem nos estratos sócio-económicos mais favorecidos, 

reflectindo as políticas públicas, não as necessidades das massas, mas os valores 

dominantes da elite e o processo eleitoral é um ritual para manter inalterada a separação 

entre elite e massas. 

Este modelo reflecte as decisões a nível local. Nesta perspectiva existe polémica entre 

os autores Wrigth Mills e Dahl. Mills defende que as elites que tomam as decisões são 

as detentoras do poder económico. Segundo Dahl, as pessoas que tomam as decisões a 

nível local não coincidem necessariamente com a elite económica. Existem outros 

interesses além dos interesses económicos, tais como sociais e culturais. As elites são 

controladas pelas eleições. 

O esforço político tem um fim, ganhar as eleições. O acto eleitoral é o único momento 

em que as massas detêm poder sobre as elites. Mesmo sabendo que as elites influenciam 

de forma irrefutável a vontade das massas, psicologicamente, até findar o acto eleitoral, 

com o conhecimento dos resultados, é a única situação da qual as elites vêm depender o 

seu poder da vontade das massas.28 

 

Segundo Sylvain Allemand no capítulo ‘Governar: o Poder Partilhado’,29 os 

especialistas internacionais defendem que uma boa governação é um nova gestão 

pública fundada numa lógica empresarial. Assiste-se a uma modernização da 

administração pública, a definição ou redefinição da missão dos serviços públicos e da 

sua responsabilização perante os cidadãos. Actualmente os Estados enfrentam 

problemas sócio-económicos de raíz cultural e sociológica. Como se podem conciliar as 

regras da sociedade a todas as identidades culturais não se subtraindo as liberdades 

                                                 
28 Rocha, Oliveira, Teoria do Processo Político e Políticas Públicas, págs. 7, 8 e 9 
29 Le Pouvoir – Des rapports individuels aux relations internationales, Éditions Sciences Humaines, 
Difusion Presses Universitaires de France, Auxerre, 2002, págs. 110 e 111 
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pessoais e respeitando os direitos humanos é um desafio global que os Estados têm de 

enfrentar e tentar resolver. Cada vez mais as exigências sociais ocupam grande parte da 

agenda política do Estado. Mas simultaneamente este tem que ter em conta os 

indicadores de gestão que permitem o equilíbrio orçamental, o equilíbrio das despesas 

públicas recorrendo a métodos contabilísticos, financeiros, previsionais e de 

planeamento que são comuns às grandes empresas e que lhes conferiram sucesso no 

mercado. 

 

Os recursos públicos tornam-se escassos, sobretudo se a produtividade é baixa, a 

competitividade quase nula, os compromissos sociais elevados, a balança comercial 

negativa, o recurso aos empréstimos bancários, bem como a dívida externa elevada, faz 

com que os Estados não possuam auto-suficiência para gerar o financiamento que 

necessitam para manter o equilíbrio financeiro, económico e social. 

Para tal, precisam de efectuar parcerias com instituições e organizações privadas que 

dinamizem a economia e permitam alcançar um grau satisfatório de sustentabilidade, ou 

mesmo o êxito. O desenvolvimento e a manutenção da economia dependem não só do 

Estado, mas também do sector privado. Entram na cena económica, política, social e até 

cultural, novos actores que partilham competências e recursos, tornando híbrida a 

fronteira entre o sector público e o sector privado. 

“A governação surge como modo alternativo de coordenar actividades colectivas. A sua 

emergência anda associada à especialização de muitos agentes económicos, sociais, 

culturais, administrativos”.30 

 

Na administração local estas parcerias são notórias e mais próximas da população. 

Também os êxitos ou os fracassos são mais visíveis e sentidos. Por isso é neste tipo de 

administração que a “governação por redes” tem mais visibilidade para a opinião 

pública. A interacção entre as diversas elites e a sua rede de influência gera valor 

acrescentado nos níveis que integram. O poder local pode ‘crescer’ e perante a 

complexidade alcançada ser uma forte fonte de pressão sobre os organismos 

governamentais por forma a solicitarem para a sua região os apoios e recursos de que 

necessitam e não produzem ou não conseguem alcançar apenas com a sua  acção. 
                                                 
30 Bilhim, João, A governação nas autarquias locais, Sociedade Portuguesa de Inovação, Colecção 
Inovação e Governação nas Autarquias, Porto, 2004, pág. 32 
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Fortalecem-se as noções de projecto, consenso, coordenação, negociação, participação. 

Motivam-se as pessoas, o eleitorado, a participar, a desenvolver o sentido de civismo, 

de responsabilização da sua acção como elemento regulador, mediador dos resultados 

obtidos pelas instituições. Isto porque podem estar envolvidos vários sectores da 

sociedade: empresas, associações profissionais, culturais, religiosas, organismos 

estatais, comissões cívicas, etc., para o alcance dum qualquer projecto que seja do 

interesse da comunidade. 

Governar e o modelo de governação abarcam a interacção entre os diversos elementos 

das elites dirigentes. É um processo de negociação entre os actores externos ao Estado e 

ele próprio na implementação das políticas públicas. Políticas essas que visam contratos  

com empresas e associações para rentabilizar as operações financeiras envolvidas e a 

satisfação das necessidades da população. 

Já João Jacintho de Medeiros escreveu, “...Assim o Estado deve resumir, como synthese 

e ideal supremo, a continuidade do individuo atravez do tempo e do espaço, que outra 

cousa não é a segurança dos dois instinctos fundamentaes de conservação do homem e 

da sua espécie”.31 

 

A função do Estado foi alterada pelas relações das redes e a democracia representativa. 

O resultado das políticas é a interacção das redes que pressionam o Estado e acabam por 

decidir por si, retirando a legitimidade ao Estado. Por seu lado, os meios de 

comunicação influenciam bastante esta interacção, alterando a agenda política. 

As decisões do Estado foram limitadas, a sua soberania é limitada. O Estado funciona 

como orientador e a sua margem de manobra é mínima, sobretudo a nível económico. 

 

Mas na sociedade portuguesa assiste-se a um facto generalizado de falta de participação 

dos cidadãos a um nível pessoal e interessado, ou contribuição para isso, na alteração de 

situações para defesa dos seus interesses. As pessoas estão desinteressadas e cansadas, 

mais de protestarem do que efectivamente de intervir. 

 

                                                 
31 Estudos da Sciencia Politica – Theoria do Estado, Imprensa da Universidade, Coimbra, 1892, pág. 14 
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Um dos principais objectivos do executivo camarário foi o de fazer sair do estado de 

estagnação em que se encontrava o município de Portalegre. Como capital de distrito 

via a sua posição territorial ameaçada em relação ao desenvolvimento de outras cidades, 

principalmente em relação à cidade de Elvas. 

Assim, das primeiras medidas a tomar foi o de elaborar um documento de planeamento 

que especificasse os objectivos a alcançar. Foi elaborado o Estudo Estratégico de 

Intervenção 2002/2006 e posteriormente o referente ao período de 2007/2013. Este 

último foi elaborado para a Associação de Municípios de Portalegre que é composta 

pelos municípios de Portalegre, Marvão e Castelo de Vide. 

 

Estes estudos de planeamento são baseados nos Quadros Comunitários, 

independentemente dos mandatos autárquicos. 

Os investimentos começaram por serem feitos ao nível das freguesias rurais com a 

construção de acessos, centros de dia, escolas e licenciamento de loteamentos, por 

forma a induzir condições para o desenvolvimento e aumento da qualidade de vida. 

 

 

Outro objectivo foi o de dotar os serviços municipais com equipamento informático e 

colocar o município em comunicação com o mundo através da Internet. Criaram o 

Portal do Município de Portalegre que recentemente foi alterado, fornecendo 

informação respeitante ao concelho. 

Contém informação de origem legal e institucional, de tarifários e projectos referentes à 

autarquia e aos serviços municipalizados. Contém também informação histórica, 

recreativa, informações úteis. 
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Para a resolução do abastecimento de água, apesar da sua abundância, formou-se a 

Associação de Municípios de Portalegre, Marvão e Castelo de Vide. 

Não existiam infraestruturas de abastecimento de água às populações e de tratamento 

das águas residuais. 

Existia apenas o reservatório tradicional de armazenamento de água que se traduzia na 

Barragem da Apartadura, que se situa no concelho de Marvão. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, no ano de 2006, a população servida 

por sistemas de abastecimento de água, era de 97%. 

 

Existem escolas básicas, secundárias e pólos universitários. As primeiras são comuns a 

todas as freguesias, as restantes concentram-se na cidade de Portalegre, à excepção da 

Escola Agrária cuja sede encontra-se em Elvas. 

O Instituto Politécnico integra as Escolas Superiores de Educação, de Enfermagem e de 

Tecnologia e Gestão. 

 

Em desdobráveis informativos, a Câmara Municipal releva as actividades típicas da 

região e identifica quem nelas trabalha, dando relevo à sua cultura e tradição, fazendo 

publicidade a determinados agentes económicos. Procura dar a conhecer a região e a sua 

riqueza natural, numa tentativa de incentivar o turismo e incrementar a economia local. 

Além de restaurantes, bares, actividades de lazer, foca a doçaria, os frutos, os enchidos, 

o queijo, o azeite, o gado, o artesanato como os canastreiros, escadeiros, trabalhos em 

madeira e cortiça, os correeiros, os ferreiros, a olaria e os bordados. 

Aposta-se na originalidade e diferenciação dos produtos manufacturados que atingem 

qualidade superior e ganham hipótese de se imporem no mercado. 
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Em parceria com outros concelhos e os Ministérios da Agricultura, da Cultura, da 

Economia e da Inovação e da Administração Interna, criaram uma plataforma uniforme 

de oferta de produtos regionais. Trata-se do projecto “Rota dos Sabores”. São 23 as 

áreas geográficas de produção, localizadas no Norte e Noroeste Alentejano:  

 

- Alandroal,  

- Alter do Chão,  

- Arronches,  

- Avis,  

- Borba,  

- Castelo de Vide,  

- Campo Maior,  

- Crato,  

- Estremoz,  

- Elvas,  

- Évora,  

- Fronteira,  

- Gavião,  

- Marvão,  

- Monforte,  

- Mourão,  

- Nisa,  

- Ponte de Sôr,  

- Portalegre,  

- Redondo,  

- Reguengos de Monsaraz,  

- Sousel, 

- Vila Viçosa. 
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Os produtos que integram esta plataforma são: o mel, o azeite, o queijo, a carne de 

ovino, a carne de bovino, a carne de suíno, os enchidos, os frutos secos e outros. 

Os tipos de qualificação a que estão sujeitos os produtos são: 

- DOP (Denominação de Origem Protegida) 

- ETG (Especialidade Tradicional Garantida) 

- IGP (Indicação Geográfica Protegida) 

- AB (Agricultura Biológica) 

- PI (Protecção Integrada) 

 

 

Segundo o Estudo de Enquadramento Estratégico elaborado para o Município, a 

Câmara Municipal mantém parcerias com diversos organismos e organizações: 

o Serviços Municipalizados de Águas e Transportes 

o Juntas de Freguesia 

o Associação de Municípios do Norte Alentejano 

o Autoridade Nacional de Protecção Civil 

o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade 

o Ministério da Educação 

o Secretaria Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência 

o Águas de Portugal 

o Estradas de Portugal 

o Instituto de Arquivos Nacionais/Torre do Tombo 

o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

o Turismo de Portugal 

o Região de Turismo de São Mamede 

o Arquivo Distrital 

o Universidade de Évora 

o Instituto Politécnico de Portalegre 

o Associação Comercial de Portalegre 

o Associação Empresarial da Região de Portalegre 
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o Associações e Agrupamentos de Agricultores 

o Associações Culturais e Desportivas 

o Bombeiros Voluntários de Portalegre 

o Portalegre Digital 

o Fundação Robinson 

o Santa Casa da Misericórdia de Portalegre 

o Diocese de Portalegre – Castelo Branco 

o Universidade da Extremadura 

o Instituições Privadas de Solidariedade Social 

o Outras Instituições Privadas sem fins lucrativos 

o Privados 

o International Centre for Technology in Virtual Reality 

 

 

Do ponto de vista cultural a Câmara Municipal iniciou a restauração de edifícios 

históricos que albergaram vários serviços municipais e museus do concelho. 

Promove iniciativas ou contribui, na realização de espectáculos e festivais que 

dinamizem a vida social da região. 

Esta cidade possui um relevante número de Museus com grande importância 

arquitectónica. São propriedade camarária, foram recuperados com financiamentos dos 

programas comunitários, mas a sua conservação e manutenção estão a cargo do 

orçamento do município. 

 

 

 

Em relação a monumentos que não são propriedade da autarquia, têm protocolos com as 

entidades responsáveis pelos monumentos para a sua manutenção. Exemplo é o 

protocolo com o IGESPAR, IP, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico, na intervenção da restauração da Igreja de S. Francisco. 
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Além do já mencionado Museu da Cortiça, existe o Museu Municipal de Portalegre, 

instalado numa casa nobre do Séc. XVI, espólio dos Conventos de Santa Clara e de S. 

Bernardo. 

 

O Museu de Tapeçaria de Portalegre Guy Fino, casa nobre da família Caldeira Castelo 

Branco, constituiu uma iniciativa do Marquês de Pombal. Dois séculos mais tarde surge 

a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre idealizada por Guy Fino e Manuel Peixeiro. 

As tapeçarias retractam obras de pintores consagrados como Almada Negreiros, Júlio 

Pomar, Vieira da Silva, de entre muitos outros. 

 

O Museu José Régio (Casa-Museu) que é um anexo do Convento de S. Brás, 

actualmente a Delegação de Portalegre da Fundação Inatel, foi recuperada por esta e 

inaugurada em Julho/2008, recuperação assinada pelo Arquitecto Luís Marçal Grilo. 

Tem o apoio da Câmara Municipal para o reaproveitamento do espaço para futuras 

iniciativas. 

 

O beatério de S. Brás é actualmente o Centro de Artes do Espectáculo de Portalegre. 

 

A Biblioteca Municipal está instalada no Convento de Santa Clara, um edifício de rara 

beleza do Séc. XIV. 

O Castelo com uma Torre de Menagem com dois pisos abobadados, construção do Séc. 

XIII, também foi alvo de intervenção, tendo sido aí construído o Centro Interpretativo 

do Castelo (obra executada ao abrigo do Programa Polis) e um Restaurante. Foi 

utilizada uma estrutura de madeira que pretende integrar-se no perfil de pedra da 

construção do castelo. 
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Também o edifício dos Paços do Concelho (desactivado) e o actual edifício dos serviços 

camarários (antigo Colégio e Convento de S. Sebastião – Séc. XVII), Presidência e 

Centro de Congressos (antiga Fábrica dos Lanifícios ou Fábrica Real) foram alvo de 

restauração e pertencem à Câmara. 

 

Existia o Mosteiro de S. Bernardo (Séc. XVI) que ficou a dever-se a D. Jorge de Melo, 

bispo da Guarda, que fixou-se em Portalegre para morar. O seu túmulo encontra-se no 

mosteiro e foi construído em mármore de Estremoz, cuja autoria é atribuída a Nicolau 

de Canterenne. Extinto o mosteiro, no século XIX, o edifício é hoje ocupado pelo posto 

da Guarda Nacional Republicana. 

 

Existem outros exemplos de construções históricas no concelho de Portalegre:  

o Colégio Jesuíta; 

a Sé Catedral (Séc. XVI); 

a Casa de D. Nuno de Sousa, famosa pelas suas janelas de estilo “manuelino”; 

o Palácio Amarelo, casa dos Condes de Melo;  

o Palácio dos Avilezes, actualmente o Governo Civil; 

o Palácio dos Fonsecas de Acciaiolis, onde funciona a Escola Superior de 

Educação; 

o Palácio Barahona alberga o Arquivo Distrital de Portalegre; 

a Casa Nobre dos Viscondes de Portalegre; 

a Casa dos Pina Pereiras; 

o Solar dos Tavares Falcões; 

o Solar dos Costas Juzartes; 

o Solar dos Barros Castelo Brancos; 

Barbacã. 

 

As casas nobres tiveram a sua origem nos Séculos XVII e XVIII. 
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Ao nível eclesiástico, além das construções já mencionadas, são ainda de referir: 

O Convento de Santo Agostinho, do Séc. XVII; 

O Paço Episcopal, do Séc. XVI; 

Igreja do Espírito Santo, Séc. XIV; 

Igreja de Santiago, Séc. XVI; 

Igreja da Antiga Misericórdia, Séc. XVI; 

Igreja de S. Lourenço, Séc. XVIII; 

Igreja de N. S. Bonfim, Séc. XVIII; 

O Calvário, Séc. XVII. 

 

Ainda nas redondezas, existem as Igrejas de Santana, Senhora da Penha e São 

Cristovão. 

 

 

A nível turístico existem iniciativas na construção de unidades hoteleiras, mas por parte 

de particulares, nomeadamente a construção dum espaço turístico numa herdade da 

zona. 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação das políticas públicas é a actividade que se destina a julgar os méritos dum 

programa do Governo ou de políticas públicas. É um mecanismo para monotorizar, 

acompanhar, sistematizar e graduar o papel do Governo. 

 

Existem processos de avaliação: 

• Com base no processo, ou seja, com base na legalidade, na 

legitimidade, na formalidade, numa série de conjuntos de 

procedimentos; 

• Com base no mérito; 

• Com base nos objectivos; 

• Com base no tipo de pessoas que pagam os impostos; 

• Com base nos analistas das políticas; 

• Com base na gestão da qualidade. 

 

A avaliação pode ser: 

� Interna (auto-avaliação); 

� Externa (através de empresas de auditoria); 

� Avaliação do processo (aspectos formais, ligados a 

procedimentos); 

� Avaliação do impacto, das consequências físicas (resultados das 

políticas públicas); 

� Avaliação prospectiva do impacte, das consequências não físicas 

(faz-se antes da implementação das políticas); 

� Avaliação retrospectiva (faz-se depois da implementação da 

política). 
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A maioria das obras estruturais e de infra-estruturas realizadas no nosso País são 

produto dos fundos europeus. As autarquias locais, vêem concluídas muitas das obras 

pretendidas ao abrigo deste financiamento. Mas para isso também é preciso iniciativa e 

criatividade de modo a tornar atractivas e exequíveis as candidaturas a apresentar aos 

fundos europeus. Deste modo os serviços precisam estar constantemente informados, 

preparados e apetrechados com os meio técnicos e humanos indispensáveis para um 

bom funcionamento dos organismos. 

 

Chegamos ao conceito de avaliação. A avaliação das políticas públicas, no caso da 

administração local, está directamente relacionada com a avaliação do organismo. A 

satisfação das necessidades locais com a aplicação de políticas adequadas às 

características em presença, é fundamental. Conhecer as origens do concelho, a 

constituição do seu património e as características da sua população é crucial para uma 

boa escolha e aplicação das políticas a adoptar. 

Por exemplo, a aquisição duma frota de veículos para transporte de crianças em idade 

escolar, ou deslocação de idosos em tratamento ambulatório ou para os centros de dia, 

será uma medida a adoptar num concelho do interior com falta de transportes públicos e 

não num concelho duma área metropolitana servida em termos de transporte por vários 

tipos de veículos: barcos, autocarros, metro.... 

 

A avaliação do organismo baseia-se em factores de eficiência e eficácia, alguns 

independentes do tipo de políticas escolhidas, mas os cidadãos não dão tanta 

importância ao facto de serem bem atendidos como ao facto de serem bem servidos. 
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De acordo com a perspectiva camarária, a avaliação das políticas públicas no 

concelho de Portalegre, baseia-se na análise dos dados resultantes da aplicação dos 

Objectivos Estratégicos do município. Nos anos recentes, face a outros municípios do 

Alentejo, Portalegre apresenta dos valores mais elevados no investimento ao 

desenvolvimento da sua autarquia. 

Consegue a aprovação à maioria das suas candidaturas aos programas subsidiados pela 

União Europeia nas diversas áreas de intervenção. 

Além disso a avaliação mais concreta são os números de votos obtidos no segundo 

mandato. O Presidente da Câmara Municipal de Portalegre concorreu às eleições como 

Independente mas assume-se como uma pessoa de convicções características da “ala 

direita” na representação partidária, tendo o apoio do Partido Social Democrata. 

O Executivo camarário é composto por 7 Vereadores. No primeiro mandato, foram 

eleitos 3 vereadores do Partido Social Democrata, 3 do Partido Socialista e 1 da 

Coligação Democrática Unitária. 

No segundo mandato o número de vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata 

ascendeu a 5 e 2 do Partido Socialista. Além disso, 1 vereador do Partido Socialista 

manifestou o seu apoio político aos vereadores do Partido Social Democrático, ficando 

na Oposição apenas 1 vereador do Partido Socialista. Assim, defendem que os números 

espelham a satisfação do eleitorado face ao trabalho desenvolvido na autarquia. 
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INQUÉRITOS 

 

Nos inquéritos aplicados às empresas (sociedades ou trabalhadores por conta própria), 

chegou-se às seguintes conclusões: 

 

Relativamente aos artesãos, contactados telefonicamente, apenas 3 artesãos 

responderam. Outros 3 não se encontravam para responder. 7 não atenderam. As 

actividades contempladas foram a doçaria e o artesanato. 

 

Dos dados obtidos nas respostas ficou-se a saber que não recebem subsídios. São 

convidados para irem a feiras organizadas pelo Município e por outras Câmaras 

Municipais, bem como pela Região de Turismo. Têm o transporte pago e a ocupação do 

stand de vendas. Por vezes também a estadia e o subsídio de refeição. 

Um exemplo é o convite feito pela Câmara Municipal de Vila do Conde, no âmbito das 

actividades dos museus José Régio. Existem 2 museus, um em Portalegre outro em Vila 

do Conde. Nesse contexto, convidam artesãos de Portalegre, devido à grande parte da 

vida do escritor ter sido passada nesta cidade, como professor do magistério. Quando se 

reformou voltou à sua terra natal, Vila do Conde, onde ficou até ao fim dos seus dias. 

  

 

Foram contactadas por mail, 12 firmas, das quais não se obteve nenhuma resposta. 

Foram feitos contactos telefónicos a 38 firmas. 3 não quiseram responder. 1 tinha o 

número de telefone errado. 1 não tinha já aquele n.º atribuído. 1 o número de telefone já 

estava atribuído a uma outra entidade. 9 não atenderam. 4 não se chegou a fazer o 

contacto. 2  responderam que não estavam os respectivos responsáveis. 1 firma remeteu-

nos para a sede para obtermos as respostas às nossas perguntas.  16 responderam: 
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- houve uma candidatura a projectos, para construções das instalações, mas foi 

recusada; 

- num caso houve concurso a subsídios que foi aceite, mas nunca obteve qualquer 

quantia; 

- outro caso concorreu a um programa de fundo perdido e a uma “iniciativa de 

desenvolvimento local”, promovida pela Segurança Social. Consistia em obter uma 

taxa de juro mais baixa que foi paga em 6 anos. 

 

As restantes firmas que responderam afirmaram não receber subsídios ou ter apoio por 

parte da Câmara Municipal ou do Estado. 

São pequenas empresas, muitas constituídas apenas pelo seu proprietário/gerente. 

Afirmam não compensar contratar pessoal, devido aos salários e aos descontos que têm 

de efectuar sobre os mesmos e que depois não conseguem pagar. Queixam-se da 

propaganda feita em torno das linhas de crédito, que vêm a revelar-se “... só pró-

formas”. Mas exigem-lhes medidas relativas à medicina do trabalho, quando não há 

apoios na saúde. 

 

Do ponto de vista local, as queixas centram-se na falta de clientes que consumam; na 

existência de muitas grandes superfícies que não têm clientela suficiente; o comércio a 

retalho, por sua vez, queixa-se que as grandes superfícies tiram-lhes os clientes; 

também a medida camarária de aplicar taxas de estacionamento “rouba” clientela, 

porque as pessoas assim vêm menos à cidade, querem poupar o estacionamento. 

Também houve referência aos altos impostos camarários para as empresas que se 

instalam no Parque Industrial, apesar dos preços baixos dos terrenos. E à falta de 

incentivos que noutros mandatos existiu e fez com que várias indústrias se fossem 

instalar em Castelo Branco que praticava preços irrisórios. Assim, atraíu investimento e 

desenvolveu-se muito. 
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Efectivamente os centros urbanos de nível regional, vulgarmente chamadas as cidades 

de província, crescem baseados na actividade terciária que por sua vez tentam dar 

relevo às actividades económicas tradicionais. No entanto estas actividades não 

possuem a dinâmica necessária para produzir valor acrescentado, aos níveis industrial e 

económico, que vá despoletar o desenvolvimento regional e a criação substantiva de 

emprego. 

O desenvolvimento e progresso estrutural subsiste de subsídios europeus através de 

candidaturas efectuadas para o efeito. Nem as autarquias, nem o orçamento do Estado 

que lhes é atribuído suportam investimentos estruturais profundos, não gerando por isso 

ciclos contínuos de progresso. 

 

A indústria baseia-se em pequenas e médias empresas. Neste caso, as firmas são na sua 

maioria constituídas pelos respectivos gerentes e poucos colaboradores, ou nenhuns e 

cujo sucesso a nível empresarial limita-se à sobrevivência da actividade a que se 

dedicam, sendo o objectivo principal o de assegurar o sustento da família e honrar os 

compromissos. 

 

Os empresários sentem a falta de “apoios”. Cremos que a nível financeiro, como a 

viabilização de empréstimos bancários, como ao nível da formação e dinamização do 

tecido empresarial da região. “Orientar e estimular o empresário a conferir à empresa 

uma dinâmica própria, é um desafio à intervenção pedagógica da autarquia, na 

dinamização do tecido produtivo local.”32 

 

É neste processo de mentalização, orientação e criatividade, que actuam as Ciências 

Sociais através da Antropologia Social e Cultural, bem como da Sociologia. No 

entanto, como é do conhecimento generalizado, que por questões culturais a economia 

portuguesa não recorre aos profissionais destas áreas por considerarem inúteis e 

demasiado teóricas estas profissões.  

 
                                                 
32 Lopes, Raul Gonçalves, Planeamento Municipal e Intervenção Autárquica no Desenvolvimento Local, 
Escher Publicações, Lousã, 1990, pág. 103 
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Valoriza-se a acção, embora esta não tenha planeamento, orientação e na maioria das 

vezes viabilização. 

“Promover a qualidade de vida urbana e as condições necessárias à redinamização da 

economia local, por forma a estimular a criação de emprego capaz de fixar a população 

local, deve constituir um dos vectores estratégicos da intervenção municipal.”33 

 

 

Em Portalegre, segundo o testemunho dum empresário, houve a possibilidade de 

instalação da fábrica de iogurtes “Danone”. Mas não foram oferecidas as condições 

precisas para a captação do interesse dos investidores e a fábrica instalou-se em Castelo 

Branco. 

 

 

Realizaram-se inquéritos a munícipes, de forma indiscriminada e aleatória. Foram 

aplicados apenas na cidade, que inclui 2 freguesias urbanas. 

Apenas responderam 39 pessoas. Não foi possível concretizar a nossa amostra e 

alcançar validação empírica. Este resultado não tem expressão estatística e a divulgação 

das respectivas respostas assume apenas carácter informativo. 

Houve forte resistência ao preenchimento dos inquéritos. As razões apontadas foram 

variadas, desde o não quererem dar dados pessoais, a terem receio de serem 

insistentemente contactados, ou simplesmente a recusa do preenchimento. 

As causas são de ordem cultural, cuja caracterização da população passa pela 

desconfiança e receio de expressar opiniões que debilitem a sua posição social perante 

os outros, sobretudo perante o poder instituído. São um povo fechado e que está longe 

dos centros de decisão nacional, favorecendo um clima de isolamento que se comprova 

pela falta de interesse político pela região.  

 

 

 

                                                 
33 Idem, ibidem, pág. 104 
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Aliás, o mesmo acontecendo com outras regiões do interior de Portugal, como a Beira 

Alta e Nordeste Transmontano. A distância das regiões mais desenvolvidas “convida” 

ao esquecimento e nem mesmo a proximidade com a vizinha Espanha “aguça o 

engenho” para a captação de novos clientes e maiores resultados económicos. 

Relativamente aos resultados dos inquéritos, na pergunta de avaliação ao inquérito, ou 

seja a última, 12 pessoas responderam. As respostas constaram de adjectivos breves e 

positivos, excepto uma que disse não compreender todas as perguntas. Outras 10 

pessoas utilizaram este espaço de resposta para listarem o que falta no concelho, darem 

a opinião política e chamarem a atenção para as matérias abordadas. 

As restantes 17 pessoas não responderam a esta pergunta. 

Não responderam ao inquérito 5 pessoas. Apenas preencheram os campos relativos aos 

dados pessoais. Uma outra além destes preencheu como factor positivo do concelho a 

qualidade de vida e como factor negativo do concelho, a falta de empregos. 

 

 

Informação relativa aos dados pessoais: 

 

 

SEXO  

 HOMENS 14 

MULHERES 25 

TOTAL 39 

 

 

SEXO 18 a 25 

anos 

26 a 35 

anos  

36 a 55 

anos 

56 a 65 

anos 

Mais de 65 

anos 

HOMENS - 2 4 5 2 

MULHERES 8 4 6 3 2 

TOTAL 8 6 10 11 4 
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SEXO ACTIVO ESTUDANTES  DESEMPREGADAS REFORMADOS 

HOMENS 9 - - 5 

MULHERES 14 5 3 3 

TOTAL 23 5 3 8 

 

 

SEXO ESCOLARIDADE 

OBRIGATÓRIA 

ENSINO 

SECUNDÁRIO 

ENSINO 

SUPERIOR 

HOMENS 7 5 2 

MULHERES 10 4 10 

TOTAL 

Não  

17 

respondeu a 

9 

esta pergunta: 

12 

1 pessoa 

 

 

 

MORADA  

Permanente 28 

Temporária 11 

TOTAL 39 

 

 

NATURALIDADE  

Concelho 17 

Fora do concelho 17 

Desconhecida 5 

TOTAL 39 
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Perguntas de resposta livre: 

 

Respostas à pergunta “O concelho sofreu mudanças significativas”: 

 

- 2 pessoas não responderam a esta pergunta; 

- 2 pessoas responderam NÃO; 

- 2 pessoas responderam SIM; 1 pessoa respondeu “Sim, para pior”; 1 pessoa 

respondeu “Sim, mas há muito para fazer”; 

- 6 pessoas responderam ALGUMAS; 

- 1 pessoa respondeu “Muitas, a vários níveis”; 1 pessoa respondeu “Mudou 

muito, está mais desenvolvido”; 

- 3 pessoas responderam que as mudanças deveram-se ao “Programa Polis”; 

- 2 pessoas responderam que as mudanças deveram-se a “muitas obras”; 

- 2 pessoas responderam que as mudanças foram ao nível da habitação; 

- 2 pessoas responderam que as mudanças foram ao nível cultural; 

- 2 pessoas responderam que as mudanças foram ao nível do património; 

- 1 pessoa respondeu que houve mudanças “nos acessos, construção, serviços, 

ensino”; 

- 1 pessoa respondeu que houve mudanças no “desenvolvimento urbanístico e na 

escola superior de enfermagem”; 

- 2 pessoas responderam “não saber se houve mudanças porque não estão a morar 

em Portalegre há tempo suficiente”; 

- 1 pessoa respondeu “ter havido muitas mudanças muito positivas para o 

concelho”; 

- 1 pessoa respondeu que houve mudanças “na porta do jardim junto ao 

mercado”. 

 

 

 



 70 

 

 

 

Respostas à pergunta “Factores positivos do concelho”: 

 

 

 N.º de 

respostas 

Ambiente, beleza natural, qualidade de 

vida, turismo 

17 

Ensino superior 7 

Zona industrial 4 

Património, museus, monumentos 5 

Segurança 3 

Localização próxima de Espanha 3 

Características do seu povo 5 

Acessos e transportes 2 

Habitação (e bairro social) 2 

Diversos (restauração, vida nocturna, 

iniciativas desportivas) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

Respostas à pergunta “Factores negativos do concelho”: 

 

 

 N.º de 

respostas 

Falta de empregos, empresas, indústrias 16 

Falta de estacionamentos não pagos 6 

Falta de transportes e acessibilidades 7 

Pouco desenvolvimento e dinamização 10 

Falta de investimento 2 

Falta de infraestruturas de saúde e acção 

social 

4 

Falta de espaços de lazer 3 

Acesso à habitação 2 

Prédios degradados e falta de sinalética na 

indicação dos espaços culturais  

2 

Fraca aposta no turismo, muitas lojas dos 

chineses 

1 

Concelho envelhecido 1 

 

 

(A estas duas perguntas, houve respostas que incluíram mais do que um tipo de factor) 
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Respostas às perguntas estruturadas: 

 

                                         S/ Expressão   M. Bom      Bom         Médio          Mau 

              Ambiente 
Protecção ecosistemas, água e 
saneamento, reciclagem e 
limpeza  púb., prot. civil, 
ordenamento do território 

 

1 

 

1 

 

17 

 

13 

 

1 

             Apoio Social 
Subsídios à educação, de saúde, 
à 3ª idade, lares ou centros de 
dia 

 

1 

 

1 

 

8 

 

19 

 

4 

                Cultura 
Subsídios, formação, incentivos, 
museus, biblioteca, espectáculos, 
teatro, cinema 

 

- 

 

5 

 

11 

 

11 

 

6 

              Desporto 
Subsídios, incentivos, formação, 
infraestruturas 

 

- 

 

1 

 

10 

 

15 

 

6 

              Economia 
Subsídios, incentivos, formação, 
apoio jurídico, acções 
esclarecimento, parecerias, 
impostos, habitação, património 

 

1 

 

1 

 

4 

 

16 

 

11 

             Educação 
Subsídios, infantários, ens. 
básico, ens. secundário, ens. 
superior, educação de adultos, 
infraestruturas 

 

2 

 

4 

 

13 

 

12 

 

2 

                 Saúde 
Hospitais, centros saúde, 
especialidades médicas, tipo de 
atendimento 

 

- 

 

1 

 

6 

 

18 

 

8 

              Segurança 
Unidades policiais e respectivo 
apoio à comunidade 

 

1 

 

1 

 

15 

 

14 

 

2 

       Seg. Rodoviária 
Medidas de prevenção, 
sinalética, manutenção dos 
acessos, transportes públicos  

 

2 

 

3 

 

12 

 

10 

 

6 
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Foi efectuado, pela Câmara Municipal, um inquérito à população que teve uma adesão 

de respostas de cerca de 1% da população. Em 2009 estava agendado outro inquérito, 

do qual não temos ainda conhecimento dos resultados. 

Entretanto, desde Setembro de 2005 são feitos regularmente inquéritos/sondagens, 

através do Portal do Município na Internet. Foram feitos até Março de 2009, nove 

inquéritos subordinados a vários temas. Desde a importância do Portal e a respectiva 

actualização, à opinião sobre serviços ao dispôr do município, até opiniões culturais e 

recreativas. O número de respostas varia consuante o tema, sendo os temas culturais os 

que apresentam menos respostas. Mas na generalidade, as respostas obtidas nunca 

chegam a atingir os 10% de adesão a responder, salvo em 2 ocasiões que variaram entre 

os 10% e os 20%. A diferença na percentagem do número de respostas, pode ser 

considerada em virtude das mesmas serem feitas através do computador, não expondo a 

identidade ou qualquer outra referência ao inquirido. 
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PROPOSTAS 

 

Com os recursos vitivínicolas da região o concelho pode vir a valorizar este seu 

património natural aliando-o ao sector do turismo como elemento dinamizador da 

zona e dos sectores associados. 

O turismo baseado no vinho e na sua envolvência com o meio e a sociedade 

parece ser um nicho de mercado a explorar e com potencialidade, sobretudo em 

regiões onde é predominante. É chave para o desenvolvimento das adegas que 

vêm assim a sua actividade divulgada de forma mais abrangente e para a evolução 

da zona com o envolvimento necessário de actividades como a construção civil, a 

hotelaria, o comércio e a agricultura local ao proporcionar aos clientes para 

consumo os produtos da região.  

Programas que revelem o ciclo de vida do vinho, “provas” acompanhadas de 

produtos regionais locais, em adegas, lojas ou outros ambientes propícios e que 

podem ser enriquecedoras como elemento cultural, social e económico, 

incentivando à fixação de novas actividades e à colocação de novos produtos 

relacionados com essas iniciativas, aumentando assim as probabilidades de 

desenvolvimento, aliadas e em plena concertação com as já existentes em 

funcionamento. 

Através da Adega Cooperativa da região poderiam proceder à organização de 

férias rurais com a interactividade entre os turistas e a faina das vindimas, feitas 

por exemplo nos terrenos dos viticultores associados. Férias que incluiriam 

programas com visitas integradas no “Roteiro dos Museus”, por exemplo. 

Por isso, seria interessante a restauração do edifício do Convento de S. Bernardo, 

tendo como ponto fulcral a visita ao túmulo do seu fundador, D. Jorge de Melo.  

Construção ou reconstrução de unidades hoteleiras (também de nível médio 

acessível ao comum turista português) e/ou de turismo rural integrados nos 

perímetros das vinhas ou na cidade. Incluindo circuitos que integrem actividades 

físicas de natureza radical, que dão a conhecer a paisagem e potenciem as 

características naturais do relevo do Parque Natural da Serra de S. Mamede. 
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Atendendo à localização geográfica deste concelho, situado no interior do país e 

extremamente próximo de Espanha, encontra-se favorecida a exploração do 

património cultural e museológico que faz parte da “essência de ser” do concelho. 

Por isso, o Turismo Congressional, com base na atracção de grupos de estadistas, 

de empresários, de intelectuais, religiosos, desportistas, de organizações cívicas, 

etc. para efectuarem os seus congressos, seminários, cursos, formação, encontros, 

podem ser aliciados com as óptimas condições oferecidas pela Sala de Congressos 

anexa ao edifício da Câmara Municipal, antiga Fábrica de Lanifícios, 

recentemente restaurado, ou em outras salas construídas/reconstruídas para o 

efeito em monumentos ou edificações históricas do concelho para o 

aproveitamento dos mesmos. 

A elaboração de pacotes turísticos vocacionados para o efeito como complemento 

de lazer, com inclusão de estadia, visitas guiadas aos monumentos municipais, 

enaltecendo a sua história, visitas às unidades industriais, agrícolas, eclesiásticas, 

de ensino, de acordo com a temática do respectivo congresso. Pode ser uma 

actividade pioneira no turismo municipal. 

 

O conhecimento teórico e sobretudo o conhecimento da realidade é fundamental 

para o crescimento económico e social dum concelho ou duma região. Assim 

sempre que fosse possível e fundamental seria de muito interesse o concelho 

envolver-se em trazer à sua região realidades doutros sítios referentes aos diversos 

campos da vida. O incentivo ao intercâmbio entre outras regiões do País ou do 

exterior, seria uma mais-valia para a população, envolvendo várias entidades 

estatais e particulares interessadas. 
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CONCLUSÕES 

 

No nosso País os modelos das políticas públicas e a sua implementação não passam por 

todas as fases e sobretudo, não estão sujeitas aos mesmos processos políticos que vários 

países adoptaram, sejam eles europeus ou os Estados Unidos. 

O processo político dominante está submetido à maioria representativa e definição, 

criação e implementação das políticas públicas. Passa dum modelo burocrático para um 

modelo de redes de negociação, em alguns sectores da economia, passando pelo 

governo de governação para o aparelho geral do Estado. No entanto estamos agora a 

concretizar os procedimentos governamentais de transição para governação, enquanto 

outros sistemas políticos estão a sair dele para a concretização do modelo em rede 

(networks) em que está patente a negociação constante, mas estando as políticas 

definidas, estas são aceites pela população porque já estiveram em causa os diversos 

interesses em análise e passa-se para a fase de implementação baseada numa plataforma 

comum para a resolução do problema. 

 

O processo político é dinâmico, sofre alterações de acordo com a evolução da 

sociedade. Emergem novas formas de influência nos elementos que constituem o 

processo político. 

Surgem perguntas pertinentes, relacionadas com a existência, ou não, das políticas 

públicas. Só existem políticas públicas se houver Estado. Os dois conceitos estão 

associados. As políticas públicas assumem a existência dum Estado com agenda política 

e com legitimidade para impor com base no sistema político que resulta das eleições e 

da democracia representativa. 

Por isso, questionam-se as políticas públicas. A legitimidade do Estado desaparece, 

baseada na democracia representativa. As políticas definem-se na interacção dos 

interesses dos vários elementos (grupos de pressão, novos actores) que intervêm no 

processo político e não são definidas pela classe política, apenas para cumprir a agenda 

política. Esta sofre alterações se houver interesses em determinado problema que se 

pretende ver resolvido. A matéria ganha importância, passa para o debate político e é  
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noticiado pelos meios de comunicação que lhe dão visibilidade e um peso que é 

irreversível como assunto a tratar. 

Entra em acção o marketing político que não se resume apenas às campanhas eleitorais, 

mas também ao alcance dos objectivos dos vários grupos intervenientes que modelam 

as políticas públicas que são implementadas pelo Estado através de leis e programas que 

pretendem chegar à população para resolução de problemas. Embora em Portugal o 

marketing político não possua a mesma capacidade de influenciar o público com a 

mesma eficácia que nos Estados Unidos, por exemplo, pode potenciar mentes mais 

susceptíveis de sucumbir à catalogação social e à necessidade de se identificar com 

determinado perfil de elementos dum grupo que aparentem poder. E este poder pode ser 

político, financeiro e até de atitude pessoal. 

 

“As ideias trabalham?... por um lado, as ideias exercem o seu fascínio sobre os homens, 

quais fórmulas secretas de moderna novela de fantasia mágica, colocando-as aos seu 

serviço: e os homens matam e sofrem, laboram e morrem por causa delas; por outro 

lado, suscitam o trabalho de homens engenhosos que dedicam grande parte da sua vida 

útil a dar-lhes mais força, mais um fôlego, ou então a desmontá-las, persegui-las, 

destrui-las e a fazer correr contra elas, na pista do Tempo, outras mais entusiasmantes.” 

“... as ideias servem os homens e os homens servem as ideias...”34. A paixão para a vida 

extraída das ideias e simultaneamente o viver-se para o enriquecimento delas, caiu em 

desuso no seio da nossa sociedade. A motivação para a vida centra-se na sobrevivência. 

Facto é que a população está a tornar-se “apolítica”, um estado de inconsciência 

política, ou “anti-política”, um estado de abstinência política. O que prova que, ou o 

marketing político não é eficiente, ou a classe política e as estruturas governamentais 

não estão moralizadas para liderar e levar a nação a alcançar os seus objectivos. Ou 

então não são moralizadoras para tornarem suficientemente apetecíveis as vantagens do 

poder de modo a aliciar novas elites a combaterem por ele. 

 

 

                                                 
34 Bessa, António Marques, O Trabalho das Ideias, ISCSP, Lisboa, 1997, pág. 39 
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Estão em questão conceitos como cidadania e democracia. “... o que é ser cidadão?...Na 

realidade, já houve uma evolução no que se refere ao papel dos indivíduos no âmbito da 

vida política, à sua participação na coisa pública. De vassalos subordinados aos 

senhores feudais, a súbditos dos monarcas iluminados (subjectos à sua autoridade) e, 

finalmente, a cidadãos (participantes da civitas) um longo caminho foi percorrido.” 

Citação de Maria Benedita Urbano35 referindo Adela Cortina que registou esta 

evolução. Nos tempos modernos o conceito de cidadania está compartimentado em duas 

correntes de pensamento: o pensamento republicano e o liberalismo. 

“Para o pensamento republicano, a responsabilidade e o compromisso são os principais 

atributos da cidadania. ...uma actividade à qual está associada um conjunto de deveres, 

obrigações e responsabilidades.”36 

“Já para o pensamento liberal, inversamente, a cidadania é concebida como uma 

condição passiva, como um status.... Os cidadãos são, pois, meros consumidores 

passivos de protecção estadual, protecção limitada à preservação daqueles direitos e 

liberdades .... A participação na vida política apenas pode resultar de um acto voluntário 

e não é concebida, prima facie, como um modo de vida.”37 

No entanto o papel dos cidadãos é fundamental para a democracia. Independentemente 

das correntes de pensamento que influenciam a maneira de pensar de cada um, é 

importante que sejam partilhados valores comuns que sejam aceites na sociedade, para 

que se possa manter o sistema político democrático que se baseie na tolerância, na 

aceitação da diferença de opiniões e que conduza a um sistema político honesto e que 

preserve e defenda os seus direitos e deveres.  

 

 

 

 

                                                 
35 Urbano, Maria Benedita, Cidadania para uma Democracia Ética, Universidade de Coimbra, Boletim 
da Faculdade de Direito, Coimbra, 2004, pág. 523 
36 idem, ibidem, pág. 526 
37 idem, ibidem, pág. 527 
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Apesar de não se ter apurado informação suficiente do ponto de vista científico, 

verificou-se contudo, que nas respostas dadas aos inquéritos, a preocupação maior é a 

falta de unidades industriais que criem empregos; a falta de apoio às firmas locais; a 

existência de grandes superfícies que retiram clientela ao comércio local (mas que 

geram emprego simultâneo para dezenas ou centenas de pessoas, de forma directa e 

indirecta criando um paradigma de difícil resolução moral, no mínimo) e a imposição do 

pagamento dos estacionamentos que afasta esses clientes da cidade, retirando-lhe 

dinâmica, levando-os a outros centros urbanos com um comércio mais atractivo. 

Aplaudem a existência das escolas superiores que vão vida à cidade, as iniciativas 

culturais que chamam pessoas e apreciam a qualidade de vida a nível ambiental de que a 

zona é privilegiada. 

 

Houve esforço do município para criar vectores de desenvolvimento à região. Contudo, 

em virtude da sua localização claramente periférica em relação a centros de 

desenvolvimento, é difícil a captação de actividades que se desloquem para esta zona. 

Provavelmente também dificuldade em aliciar novas ideias e investimentos. 

Assim, não foge à regra da realidade nacional. Aliás, com a vantagem de que 

relativamente a municípios que não se debatem com semelhantes contingências, este 

município já lida com as limitações e os desafios inerentes à crise económica que 

actualmente vivemos. 
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CRÍTICA AO ESTUDO 

Uma das falhas neste projecto recai sobre o factor Turismo não ter sido abordado no 

Inquérito realizado à população de Portalegre. Embora estejam presentes outros factores 

que com este estão relacionados e co-dependentes, este actualmente, sobretudo em 

regiões do interior, como é o caso, e de acordo com as características do nosso país, é 

um acelerador do desenvolvimento sustentável face ao decair de outros sectores da 

actividade económica como o primário e o secundário. No entanto no desenvolvimento 

dos diversos capítulos e nas Propostas esta matéria é referenciada, discutida e apontada 

como factor de desenvolvimento económico do concelho. 

 

A aplicação dos inquéritos à opinião pública devia ter sido por um período mais longo 

de tempo. Contudo, por dificuldades logísticas e temporais não foi possível permanecer 

pelo tempo desejado no município de Portalegre. 

Nas conversas informais havidas com os indivíduos inquiridos, houve noção de alguma 

dificuldade na interpretação do inquérito, nas perguntas estruturadas, por estarem 

agregadas várias actividades numa só pergunta a um só tema. Ou seja, davam uma única 

resposta a uma pergunta que continha vários conceitos, que por sua vez nem todos eram 

perceptíveis. Achavam que deviam dar uma resposta a cada actividade representada em 

cada pergunta para cada tema. Desta forma nesta pergunta o inquérito devia ser mais 

específico. Contudo, corria-se o risco de se tornar mais extenso e causar mais resistência 

ao seu preenchimento. Na apresentação gráfica as perguntas não estão numeradas, o que 

pode lançar alguma confusão na interpretação dos resultados. 

 

Uma mais aprofundada análise às características socais, culturais e das origens do povo 

desta zona teria enriquecido, complementado e ajudado a melhor compreender a “alma” 

e os anseios da população e consequentemente a sua resposta, duma maneira mais 

aprofundada, às políticas aplicadas no concelho. 

 

Por último, a apresentação do trabalho está pobre e com falta de criatividade, não 

motivando à leitura.  
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