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«Achais, frei Elias Cravo, que desta vez o 
Mosteiro terá o seu fim definitivo?» 

«Ficarão as pedras e as paredes. Essas só o tempo 
lhes traçará o destino.» 

O meu Mosteiro nasceu com os alvores do reino, 
quando, por esse mundo de Deus, cistercienses e 
templários pensavam renovar o universo. Uns 
organizando a terra. Outros indo ao encontro das origens 
da crença, procurando o que havia de comum nos credos. 
Isso foi um sonho de antes que alguns fizessem da 
religião um montão de regras. 

Luís Rosa, O Claustro do Silêncio, Lisboa, 2002, pág. 10 
 
 
 

- Há muitos que lêem nos livros, Etelvina. Outros, 
menos, sabem ler nas pessoas. Mais difícil é ler no tempo 
o sentido do tempo. 

Luís Rosa, ob. cit., pág. 214 
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0. INTRODUÇÃO: POSIÇÃO DO PROBLEMA 

Nas condições tradicionais das sociedades fechadas por fronteiras, com uma identidade 

económica definida por uma moeda, uma política monetária e sujeitas aos poderes de 

intervenção e de regulação do Estado nacional, a concepção e execução de estratégias e 

de políticas autárquicas estavam directamente dependentes da ligação entre a capital 

municipal e a capital nacional. O espaço nacional era o espaço de referência. Com a 

integração europeia e com a criação de um espaço integrado europeu, esta articulação 

entre o município e a capital política poderá alterar-se radicalmente, na medida em que 

o espaço de referência para os projectos municipais já não tem de estar circunscrito ao 

espaço nacional, a sua referência principal passou a ser o espaço europeu integrado.  

 
Com a globalização competitiva, onde a capacidade de atracção de investimentos e de 

actividades depende da afirmação de especializações ou de singularidades com valor 

nos mercados mundiais, as cidades passaram a ser plataformas económicas de primeiro 

plano, na medida em que são concentrações de recursos qualificados que oferecem 

consistência, diversidade e flexibilidade para a localização de actividades económicas. 

As redes entre cidades passaram a ser equipamentos globais e estar ou não estar 

integrado nessas redes é agora um critério decisivo para a hierarquia das cidades e para 

a determinação das suas potencialidades de desenvolvimento e de modernização1. O 

prestígio de uma capital municipal é, agora, decisivo para a avaliação do que são as 

potencialidades de uma autarquia local. Ter ou não ter um centro urbano com prestígio 

passou a ser uma condição crítica para a organização dos recursos necessários ao 

desenvolvimento e à modernização. 

Entre as oportunidades e os desafios do espaço integrado europeu, de um lado, e as 

exigências da globalização competitiva, de outro lado, aparece a proposta da 

intensificação das relações entre cidades intermédias como modo de reabilitar a 

dimensão do espaço nacional como espaço de oferta de competências diversificadas. As 
                                                 
1 Saskia Sassen, The Global City, Princeton, Princeton University Press, 1991; Cities in the World Economy, London, Pine Forge 
Press, 1994; Globalization and its Discontents, New York, The New Press, 1998;  
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redes de cidades intermédias seriam, assim, o recurso possível para sociedades que, não 

tendo cidades de prestígio nem podendo concentrar recursos no desenvolvimento 

desigual e desequilibrado de cidades estratégicas com relevo mundial, procuram atingir 

um resultado comparável através das interligações e associações entre estruturas e 

equipamentos urbanos de média dimensão. Esta noção da estruturação de redes de 

cidades intermédias deve ser considerada como aquilo que é: uma noção de recurso 

perante uma evolução, europeia e mundial, que é desfavorável ao desenvolvimento 

natural e lento de pequenos aglomerados urbanos. Para ser bem sucedida, esta formação 

de redes de sociedades intermédias precisa de atingir uma dimensão mínima de cerca de 

cinco a seis milhões de habitantes e, para além disso, precisa de oferecer uma dotação 

de recursos qualificados e de equipamentos que seja concorrencial com o que oferecem 

outros agregados urbanos já existentes. Nestes termos, a noção de redes de cidades 

intermédias tende a aparecer, na generalidade dos casos, como um falso modelo, como 

um modo de reconhecer um problema estratégico sem lhe associar uma resposta 

estratégica adequada e eficiente: simula-se uma resposta, aplicam-se recursos, mas o 

problema persiste sem solução, passando a ser ainda menor o volume de recursos 

disponíveis para respostas verdadeiras. 

Para se ter uma noção do que está aqui em causa em termos de evolução histórica na 

Europa, será útil considerar o que tem sido a perda de importância de uma cidade como 

Lisboa entre 1750, em que ocupava o quinto lugar entre as cidades europeias, e 1950, 

em que desceu para o vigésimo oitavo lugar2. 

 

 

 

                                                 
2 Hohenberg e Hollen Lees, La Formation de l’Europe Urbaine, Paris, PUF, 1992. 
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EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DAS CIDADES EUROPEIAS EM MILHARES DE 
HABITANTES 

1750 1850 1950 
Londres 676 Londres 2.320 Londres 8.860 
Paris 560 Paris 1.314 Paris 5.900 
Nápoles 324 S. Petersburgo 502 Moscovo 5.100 
Amsterdam 219 Berlim 446 Ruhr 4.900 
Lisboa 213 Viena 426 Berlim 3.707 
Viena 169 Liverpool 422 Leningrado 2.700 
Moscovo 161 Nápoles 416 Manchester 2.382 
Veneza 158 Manchester 412 Birmingham 2.196 
Roma 157 Moscovo 373 Viena 1.755 
S. Petersburgo 138 Glasgow 346 Roma 1.665 
Dublin 125 Birmingham 294 Hamburgo 1.580 
Palermo 124 Dublin 263 Madrid 1.527 
Madrid 123 Madrid 263 Budapeste 1.500 
Milão 123 Lisboa 257 Barcelona 1.425 
Lyon 115 Lyon 254 Milão 1.400 
Berlim 113 Amsterdam 225 Glasgow 1.320 
Hamburgo 90 Bruxelas 208 Liverpool 1.260 
Marselha 88 Edimburgo 194 Nápoles 1.210 
Rouen 88 Hamburgo 193 Leeds 1.164 
Copenhaga 79 Marselha 193 Copenhaga 1.150 
Florença 74 Milão 193 Atenas  1.140 
Génova 72 Leeds 184 Bucareste 1.100 
Granada 70 Palermo 182 Katowice 977 
Barcelona 70 Roma 170 Bruxelas 964 
Sevilha 68 Barcelona 167 Amsterdam 940 
Bolonha 66 Varsóvia 163 Praga 938 
Bordéus 64 Budapeste 156 Estocolmo 889 
Turim 60 Bristol  150 Lisboa 885 

  

Estes dados europeus, que revelam bem a diferenciação dos destinos das cidades 

europeias em função das suas actividades económicas e das suas relevâncias políticas, 

devem ser relativizados pela sua comparação com os valores mundiais para o ano de 

20003. 

                                                 
3 F. Moriconi-Ebrard, De Babylone à Tokyo, les grandes agglomérations du monde, Paris, Ophrys, 2000. 
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POPULAÇÃO DAS CIDADES E DA METRÓPOLE EM 2000 

 (MILHARES DE HABITANTES) 

 Classificação População 
da cidade 

População da 
metrópole 

Tóquio 1 7.769 29.896 
New York 2 7.459 24.719 
Seoul 3 9.831 20.674 
México 4 8.591 19.081 
São Paulo 5 10.286 17.369 
Manila 6 1.711 16.740 
Los Angeles 7 3.642 15.807 
Bombaim 9 11.536 15.769 
Djakarta 10 9.966 15.086 
Osaka 11 2.851 15.039 
Delhi 12 9.426 13.592 
Calcuta 13 4.630 12.619 
Buenos Aires 14 2.957 12.297 
Shanghai 15 9.755 11.960 
Cairo 16 7.078 11.633 
Rio de Janeiro 17 5.625 10.628 
Moscovo 18 8.272 10.046 
Istambul 19 8.793 9.981 
Ruhr 20 600 9.963 
Paris 21 2.122 9.850 
Dhaka 22 9.801 9.801 
Karachi 23 9.661 9.661 
Londres 24 7.263 9.166 
Chicago 25 2.833 9.076 
Madrid 48 2.903 4.669 
Bruxelas 51 960 4.424 
Barcelona 61 1.501 3.994 
Manchester 64 429 3.976 
Milão 69 1.241 3.822 
Berlim 70 3.417 3.755 
Atenas 79 662 3.227 
Rotterdam 88 581 3.122 
Nápoles 92 1.032 3.047 
Roma 99 2.625 2.826 
Birmingham 117 925 2.456 
Lisboa 124 567 2.356 
Hamburgo 133 1.701 2.196 
Viena 149 1.625 1.928 
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São estes valores e estas posições relativas que têm de ser recordados e tidos em 

consideração quando se estabelecem as coordenadas para programas de 

desenvolvimento e de modernização ao nível das autarquias locais, das cidades e das 

regiões. Os valores de referência são especialmente exigentes e as posições relativas, 

para quem opera em Portugal, não são favoráveis. Nem uma coisa nem a outra terão de 

ser impeditivos da procura de modelos e de modalidades de desenvolvimento e de 

modernização, mas tanto uma coisa como a outra têm de ser consideradas e respeitadas 

quando se escolhem os objectivos a atingir. A dimensão populacional de um agregado 

urbano não é tudo o que conta para sustentar uma estratégica de modernização, mas é 

uma condição fundamental para que aí possam existir os recursos humanos necessários 

para satisfazer a oferta de uma grande diversidade de competências4. Há, 

evidentemente, dificuldades de gestão destas grandes concentrações de população, 

muitas das quais são recentes e acolhem populações de origem muito diversa. Mas daí 

não se pode retirar a conclusão de que uma população de dimensão reduzida e em 

regressão seja uma vantagem para um projecto de desenvolvimento e de modernização. 

A ambição adequada 

 

A formulação de uma estratégia de desenvolvimento tem como primeira – e básica – 

condição de validade a interpretação do que irá ser o contexto de evolução e o campo de 

acção em que essa estratégia irá ser aplicada. Quando não se dá a devida atenção aos 

sinais de mudança nas dinâmicas de evolução e dos campos de acção, quando se 

mantém uma excessiva dependência de tendências de continuidade, só demasiado tarde 

se compreende que o fracasso dessa proposta estratégica estava implicado desde o início 

porque ela não tinha uma adequação suficiente ao que iria ser o tempo concreto, com as 

suas características novas, em que essa proposta estratégica iria ser realizada. Mais do 

que um problema de excesso ou de insuficiência de ambição, a questão que está contida 

                                                 
4 Manuel Castells, The Information Age, vol.1, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers. Oxford, 1996, conclusão. 
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nesta necessidade de adequação entre o que se pretende realizar (a estratégia) e o que se 

pode realizar (as condições da evolução e o campo de acção) é a de uma desadequação 

da ambição: seja qual for o sistema de objectivos seleccionados para integrar a 

estratégia, não se encontrarão, nas condições concretas, vontades e recursos suficientes 

para os atingir ou, o que tem as mesmas consequências, esses objectivos não têm 

suficiente articulação entre si para poderem sustentar uma linha de evolução que 

conduza à concretização dessa estratégia.  

Na primeira hipótese, a desadequação da ambição aparece na insuficiência dos recursos 

de modernização, o que tem como efeito último que o sistema de interesses tradicionais, 

assim como as igualmente tradicionais insuficiências de recursos, não permitem realizar 

a passagem para um nível superior de ambição e de modernização – o que significará 

que essa estratégia de desenvolvimento não terá conseguido superar as forças de 

reprodução do que é tradicional. Na segunda hipótese, é a deficiência na articulação dos 

objectivos que não permite estimular as dinâmicas de mudança que transformem os 

quadros tradicionais, o que quer dizer que mesmo que haja vontades e recursos a sua 

aplicação não será estrategicamente eficaz. 

O critério da adequação da ambição é, em geral, importante em qualquer estratégia de 

desenvolvimento, na medida em que esta deverá pretender alterar as condições 

existentes de modo a gerar processos de transformação que conduzam a níveis 

superiores de modernização. O desenvolvimento é, pela sua natureza, geração e gestão 

da mudança, pelo que não poderá ter como ambição preservar os padrões, estruturas e 

configurações já conhecidas. Mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma não é 

uma linha orientadora de estratégias de desenvolvimento; pelo contrário, é um exemplo 

histórico do que produz os sucessivos fracassos nos programas de modernização. Este 

critério da adequação da ambição é, em especial, decisivo nos períodos históricos de 

mudança das condições estratégicas, justamente porque são estas que tornam 

impossível, irrealista e irrealizável, a preservação dos padrões, estruturas e 

configurações já conhecidas. Nos períodos históricos de mudança das condições 
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estratégicas, a adequação da ambição exige que tudo tenha de mudar, de ser revisto e de 

ser reformulado, mesmo que seja só para manter o nível de desenvolvimento já atingido 

– sendo certo que a ambição terá de ser superior a isso se também se quer atingir o 

objectivo mais exigente da modernização. 

Identificar o que é a ambição adequada é crítico no caso de Alcobaça. A sua 

configuração actual – o tipo de actividades, o tipo de população, o nível de rendimento 

– é o resultado de condições que correm o risco de deixar de existir.  

Por um lado, as suas actividades no sector primário prolongam, por um efeito de inércia, 

o que foi a função configurante dos Cistercienses, mas que não foi prolongada por 

inovações de escala comparável. Neste sentido, o que hoje tem relevo no campo da 

produção agrária e na indústria alimentar não o conservará se não houver um efectivo 

esforço de modernização. A necessidade de uma estratégia de modernização no campo 

económico, tanto no sector da agricultura e da indústria alimentar, como nos outros 

sectores industriais que aqui têm representação em pequenas e médias empresas 

(cutelaria, louças e cerâmica, calçado e peles, materiais de construção e pedras 

decorativas) não é uma questão de escolha, é uma imposição das circunstâncias: no seu 

padrão actual, grande parte destas actividades não conseguirão subsistir nas novas 

condições competitivas e, mesmo que consigam prolongar a sua laboração, não poderão 

sustentar o nível de rendimentos que caracteriza hoje esta zona.  

Por outro lado, tanto o papel de Alcobaça como as suas actuais oportunidades de 

desenvolvimento, mesmo que apenas para sustentar o que já existe, estão directamente 

dependentes da sua localização dentro de um espaço nacional, inserindo-se na zona 

intermédia entre o Norte e o Sul, uma zona de passagem cuja valorização depende desta 

sua posição na zona intermédia de um eixo que tende a ser contínuo. Porém, tanto os 

efeitos da globalização competitiva, como os efeitos da integração de Portugal na União 

Europeia (que também implica a integração de Portugal no espaço ibérico) vão alterar 

significativamente esta racionalidade nacional, fragmentando o espaço nacional em 
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função da qualidade dos respectivos projectos de modernização, pensados já numa 

escala que não tem de ser a escala nacional tradicional. Nestas novas condições, a 

referência nacional será menos importante do que a qualidade dos projectos estratégicos 

e, em especial, contará mais o potencial de internacionalização que cada projecto local 

ou regional conseguir apresentar e organizar do que o interesse da capital nacional em 

garantir o objectivo da coesão nacional no sentido tradicional. 

Finalmente, a dinâmica populacional não assegura a oferta natural de recursos humanos, 

em número e em qualificação, na escala que seria necessária para manter o actual nível 

de desenvolvimento em relação a outras regiões nacionais e, em especial, em relação à 

evolução das regiões europeias. Por maioria de razão, esta oferta natural de recursos 

humanos é insuficiente para iniciar, protagonizar e sustentar uma estratégia de 

modernização. De um modo que não é incidental, o envelhecimento a população, a 

deslocação para fora desta zona dos recursos mais criativos (que aqui não encontram 

oportunidade de aplicação das suas potencialidades) e a incapacidade para atrair 

elementos inovadores de outras regiões é o sinal concreto da perda de vitalidade de uma 

zona. Mesmo que consiga prolongar por mais algum tempo a sua estrutura tradicional e 

o seu padrão de actividades, os sinais de bloqueamento são mais fortes do que os sinais 

de inovação e de modernização. 

É neste sentido que se justifica dizer que a configuração actual de Alcobaça, sendo o 

resultado de condições que podem deixar de existir – porque se esgotam ou porque se 

transformam por efeito da evolução europeia e mundial –, não está sustentada e não 

poderá ser defendida com programas estratégicos de continuidade. 

A impossibilidade da continuidade 
 

Conceber modelos de desenvolvimento que possam ser iniciados, protagonizados e 

concretizados a partir de uma base regional não pode ser baseado nem na dimensão 

demasiado restrita da autarquia, nem na organização de agrupamentos de autarquias que 
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estejam apenas ligadas pela proximidade geográfica, nem na intervenção orientadora ou 

planeadora de um centro estratégico nacional (a capital política e os seus departamentos 

de planeamento e de ordenação do território) que seja produtor de múltiplos programas 

regionais. 

Esta definição negativa – identificando o que já não é base ou plataforma adequada para 

a configuração de programas de desenvolvimento local – tem especial importância 

porque ela corresponde a uma descontinuidade com o que são os hábitos estabelecidos 

nas sociedades europeias tradicionais. De facto, a parte mais substancial dos programas 

de desenvolvimento local e regional durante o século XX esteve subordinada à 

existência de um centro político nacional que não só estabelecia as complementaridades 

e as interrelações entre as diversas regiões, como era a principal fonte de financiamento 

para a realização desses programas, obedecendo a padrões de equilíbrio dentro do 

território nacional.  

No caso de Portugal – uma sociedade periférica em relação aos grandes eixos europeus 

de modernização e uma sociedade colonial que necessitava de um centro patrimonial 

organizador das distribuições internas – o papel do Estado assumiu naturalmente o 

papel vital e central. O autoritarismo político, por um lado, e modelos de regulação 

como o condicionamento industrial, por outro lado, foram decisivos para a configuração 

dos dispositivos de regulação regional. E não é por mero acidente terminológico que 

instituições operativas dentro desses dispositivos tinham designações como a da “Junta 

de Colonização Interna”, reveladoras de uma concepção de modernização baseada no 

centralismo e no paternalismo distributivos, mas sempre numa óptica dos equilíbrios 

internos (e, portanto, também na perspectiva das condições competitivas internas).    

Nem a mudança do regime político nem o processo de integração europeia de Portugal 

alteraram este padrão básico de concepção de modelos de desenvolvimento regional e 

local. Quando se poderia esperar que um ou outro destes acontecimentos inovadores (a 

mudança de regime, criando novos quadros institucionais e novos modos de formação 
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da decisão política, e a integração europeia, alterando o quadro de desafios e de 

ameaças, ao mesmo tempo que ofereceu o acesso a importantes meios financeiros e a 

competências técnicas de qualidade), o traço mais forte que aparece é o de uma 

continuidade desadequada. 

A interpretação deste facto, certamente inesperado, é crucial para avaliar a situação 

actual no que se refere às condições de formulação e de execução de programas de 

desenvolvimento regional e local. O que se verificou é que desapareceram ou perderam 

relevância as entidades centrais que antes produziam planos de desenvolvimento e de 

modernização, que foram substituídas pela consolidação de uma instância de decisão 

autárquica, legitimada eleitoralmente, mas que se especializou na reivindicação 

distributiva dos recursos disponíveis dentro da escala natural que estava ao seu alcance: 

a escala local das necessidades de curto prazo.  

Houve, efectivamente, uma mudança de escala, mas foi no sentido descendente, pois 

perdeu-se a anterior óptica nacional da gestão e regulação de equilíbrios internos para se 

passar a privilegiar a capacidade de captação de recursos para projectos de dimensão 

local, concebidos e geridos ao nível da autarquia local. No curto prazo, esta maior 

capacidade de realização de projectos locais apareceu como um progresso socialmente 

visível e, portanto, merecedor de elogios por todos os que defendiam a necessidade da 

modernização: as populações envolvidas viram melhorados os seus equipamentos, os 

seus serviços e as suas acessibilidades. Porém, não ficaram asseguradas as duas 

condições indispensáveis para que este pudesse ser um processo sustentado: não foi 

atribuída prioridade ao critério do aumento da competitividade (que ficou subordinado 

ao critério da necessidade social, se é que não foi simplesmente esquecido em nome da 

satisfação social) e não foi atribuída a devida importância à posterior geração de 

recursos (financeiros e humanos) que prolongassem no tempo esses projectos de 

dimensão local. Sem essas duas condições de sustentabilidade (ou de remuneração 

adequada da despesa efectuada), a potência modernizadora destes dispositivos seria 
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muito limitada, esgotando-se sem efeitos multiplicadores, justamente porque não 

chegavam a ganhar dimensão para além do plano local. 

Este vício do “localismo” manifestou-se também nas funções de ordenação do território, 

quando passaram a ganhar maior relevância os protagonismos dos dirigentes locais em 

termos de autorizações administrativas e em termos de lançamento de iniciativas, na 

medida em que passam a ter uma legitimidade democrática que lhe oferece maior 

autonomia de decisão, maior poder de pressão sobre instâncias administrativas 

superiores, mas que também lhes exige um maior esforço de satisfação imediata das 

expectativas que se geraram, ou foram por eles próprios criadas, junto da população 

residente e eleitora. Quando a dimensão de referência é definida no nível da autarquia 

local (porque é aí que se determina a decisão eleitoral), a concorrência de projectos 

entre autarquias locais torna-se de tipo horizontal: cada líder autárquico procura 

valorizar as suas oportunidades locais e obter para elas a melhor dotação de fundos 

nacionais. Porém, como o conjunto de projectos possíveis é finito e, à escala da 

autarquia local, não poderá ser grande o intervalo de imaginação, essa concorrência 

horizontal tende a gerar repetição de projectos do mesmo tipo. Quando se passa para a 

escala regional e se avalia o efeito estratégico desta acumulação de projectos idênticos, 

onde nenhum desses projectos locais ganha dimensão superior que lhe permita escapar a 

essa reduzida perspectiva da sua base original, todos tendo contribuído para o 

esgotamento de recursos, humanos e financeiros, escassos e não renováveis, mas não 

terá havido um efectivo ganho estratégico na dimensão regional.  

Pelo mesmo motivo, muitos promotores de iniciativas imobiliárias, turísticas ou 

desportivas procuram obter, pela via de autorizações administrativas autárquicas, 

licenças de construção de empreendimentos que lhes permitam obter valorizações de 

curto prazo, mas que não têm um efectivo potencial de modernização, tanto em termos 

de relevância dos equipamentos, como em termos da sua qualidade estética. O 

verdadeiro dispositivo de valorização do empreendimento passou a ser a autorização 

administrativa e não a qualidade do projecto por si mesmo. Se o factor criador de valor 
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é a autorização administrativa, a razão de ser do projecto já está garantida, nessa óptica 

de curto prazo, logo que essa autorização é obtida, pelo que o projecto em si mesmo 

aparece como o pretexto que justifica ou fundamenta a autorização administrativa 

autárquica.  

Na medida em que cada autarquia local concorre com as outras na sua necessária 

relação como o Estado para ter acesso às fontes de financiamento, a observação de cada 

uma sobre o que as outras conseguem obter passou a ser uma informação decisiva para 

a concepção e exploração de projectos. Como seria de esperar de uma dinâmica de 

relações dentro de um campo concorrencial que se tornou fundamental, verificou-se 

uma convergência por imitação: todos os protagonistas do poder local procuraram 

realizar o mesmo tipo de programas, aquele que já tinha obtido aprovação das 

autoridades centrais e que, por ser o tipo de programas que outras autarquias locais já 

tinham realizado ou já tinham conseguido aprovar, era também o que melhor satisfazia 

as expectativas imediatas das suas populações e que podia ser realizado com os recursos 

humanos existentes ao nível concelhio. Neste processo de imitação, poderia variar a 

quantidade, mas não a qualidade. A expressão última deste mecanismo de imitação 

concorrencial e de coligação de interesses múltiplos encontra-se na construção 

excedentária de estádios de futebol, a pretexto de um torneio europeu que se realiza em 

Portugal num só ano. A utilidade destes equipamentos e a sua rentabilidade futura não 

justificariam estes investimentos; mas as operações imobiliárias associadas são o factor 

de estímulo para um tipo de iniciativa que rapidamente se difundiu por imitação – e sem 

que tenha qualquer contributo para a competitividade e para a modernização. 

O modelo autárquico de concepção e execução de programas de desenvolvimento 

depressa encontrou o seu limite superior neste generalizado “vício do localismo”: não 

tem potência para arrancar para níveis mais exigentes de modernização depois de 

esgotada a fase em que pode ser alimentada por relações de tipo distributivo e por 

valorizações de activos através da obtenção de autorizações administrativas a nível 
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local5. Este modelo autárquico também tem, no entanto, um limite inferior que poderá 

ser, em termos negativos, ainda mais relevante para a sua avaliação: sendo consumidor 

de recursos, a que não corresponde uma efectiva rentabilidade (financeira ou 

estratégica), ocupa espaços de oportunidade que não voltam a ser abertos e, na pior 

hipótese (que não é a menos frequente) são razão de endividamentos que prolongam no 

futuro estas consequências negativas e esta indesejável ocupação de espaços de 

oportunidade. Mesmo depois de serem reconhecidos os limites superior e inferior do 

modelo de desenvolvimento de base autárquica – como agora já será evidente – este 

modelo continuará a gerar efeitos negativos para além do seu curto tempo de validade 

(o que torna as suas consequências menos conjunturais do que seria justificável se 

tivessem sido devidamente avaliadas, em tempo útil, as qualidades das suas concepções 

e realizações). Em muitos casos o modelo autárquico de concepção e execução de 

programas de desenvolvimento não tem condições para servir de plataforma de 

racionalização e de viabilização com projectos que aspirem ao nível da ambição de 

configuradores de competitividade e de modernização. 

Para além destes seus limites superior e inferior, que identificam as vulnerabilidades 

deste modelo autárquico nos processos de modernização, há ainda uma outra condição 

do modelo autárquico que entra em crise nas actuais circunstâncias da globalização 

competitiva e da perda dos poderes de intervenção e de regulação do Estado nacional. 

São circunstâncias novas, mas que não podem ser ignoradas e que alteram o que podia 

ser, pelo menos em teoria, o papel dinamizador da modernização das instituições do 

poder local. Na fase histórica em que os modelos de desenvolvimento tinham uma 

referência nacional fundamental, o Estado nacional podia exercer uma função de 

orientação, de selecção e de regulação que lhe permitia estabelecer uma base de 
                                                 
5 O “localismo” foi objecto de crítica de J. Lovering no texto “New localism: creating discourse rather than jobs. The crisis in cities 
and the transition fantasies of intellectuals and policy makers”, publicado em P. Healey (org) Managing Cities, the new urban 
context, Chichester, John Wiley, 1995, retomando e alargando esses argumentos no artigo “Theory led by policy: the inadequacies 
of the ‘new regionalism’”, International Journal of Urban and Regional Research, 23(2), 1999, p.379-395. No centro dessa crítica 
está a ideia de que nenhum projecto local conseguirá superar os obstáculos que lhe serão colocados pelo sistema envolvente em que 
se insere se este próprio não for objecto de transformação: por muito motivadas e determinadas que sejam as estratégias locais, 
precisam de ser complementadas com mudanças do mesmo tipo no quadro mais geral da sociedade e do Estado. É um ponto 
relevante, mas que pode ser usado, nesses mesmos termos, para identificar uma oportunidade do “localismo”: uma iniciativa local 
de modernização pode ser instrumental de uma mudança em todo o seu enquadramento geral, na sociedade e no Estado, quando 
estes se encontram confrontados com o seu próprio bloqueamento. É esta segunda propriedade do “localismo” que será utilizada em 
parte posterior deste texto. 
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coerência estratégica e de consistência financeira para os programas que fossem 

elaborados na base local – sendo certo que também estes programas já eram concebidos 

em função da sua ligação com os programas de desenvolvimento nacionais, pelo que a 

sua articulação coerente era relativamente simples.  

Numa fase histórica diferente em que o Estado nacional já não possa exercer esses 

poderes de orientação, de selecção e de regulação, os programas de base local 

autonomizam-se, mas ficam desprovidos de um efectivo controlo de coerência e de 

consistência. Nas condições actuais de globalização competitiva, de mobilidade de 

factores e de exploração de redes de relações que são transnacionais, cada programa de 

modernização, mesmo que elaborado ao nível local da autarquia, não pode ficar 

limitado ao horizonte nacional, nem sequer pode esperar do Estado nacional a resposta 

para questões que, em geral, transcendem a dimensão nacional e que o Estado nacional 

não pode já resolver para cada caso concreto – sobretudo sempre que a avaliação das 

potencialidades desse caso concreto exigir a consideração de características e de 

condições que ultrapassam o campo de orientação, de selecção e de regulação desse 

Estado nacional, quanto mais não seja porque ultrapassam os seus poderes. 

Apesar das esperanças que Alexandre Herculano depositou no municipalismo, apesar 

das expectativas de alguns dirigentes do regime democrático, quanto à possibilidade de 

o poder local ser uma base constituinte de uma “nova classe política” mais atenta às 

necessidades concretas das populações, as autarquias locais dificilmente serão capazes 

de produzir novos modelos de desenvolvimento e de modernização no actual contexto. 

Em parte, isso deve-se ao facto de a sua reduzida dimensão como território estratégico 

as tornar subordinadas a dispositivos de tipo distributivo, centrados no curto prazo e na 

satisfação de necessidades imediatas – o que acaba por gerar concorrências entre 

autarquias locais do tipo da competição imitativa (cada uma faz o que as outras já 

fazem). Mas o mais importante e decisivo é a alteração dos espaços relevantes com o 

processo de globalização competitiva: quando os critérios de modernização se definem 

e se determinam na escala mundial, a dimensão da autarquia local referenciada ao seu 
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Estado nacional não permite formular estratégias de desenvolvimento e de 

modernização. 

A tentativa de ultrapassar a dificuldade criada pela reduzida dimensão da autarquia local 

através de agrupamentos de autarquias poderia responder a esta limitação da dimensão 

territorial e é isso que se verifica nas grandes metrópoles europeias que aparecem como 

nós estratégicos de redes de modernização. Não são Estados, nem mesmo cidades-

Estado, mas redes de autarquias com dimensão crítica que lhes permite constituir 

núcleos estratégicos. Todavia, importa ter em conta o que é esta dimensão estratégica: 

no limite mínimo, são cinco milhões de habitantes, no limite superior aproxima-se dos 

dez milhões de habitantes – e mesmo essa é uma pequena escala quando se compara 

com as dimensões das metrópoles na China ou na Índia (que atingem os vinte milhões)6. 

No caso de Portugal, uma associação autárquica com significado estratégico nas 

condições da globalização competitiva implica a ligação de Lisboa e Porto, incluindo 

todos os espaços intermédios e as regiões envolventes – um objectivo estratégico que 

não pode ser ignorado, mas que está ainda muito longe de poder ser concretizado. 

Para esta escala, o que é possível realizar em prazo curto em Portugal não tem grande 

relevância. Quando muito, poderá ter tradução operacional na distribuição de produtos 

de utilidade conjunta (como a água e a energia) ou poderá servir de base para a 

estruturação de serviços comuns (como hospitais e redes de transportes), mas não pode 

aspirar à relevância de um centro estratégico produtor de modelos de desenvolvimento e 

de modernização. Na prática, um agrupamento de autarquias corre o risco de não ser 

mais do que o somatório de programas autárquicos, onde a unidade de programação é a 

autarquia e não o agrupamento – aliás, este último nem sequer tem uma base 

institucional própria que pudesse ter autonomia em relação às entidades associadas. 

                                                 
6 J. Borja, M. Castells, Local and Global, management of cities in the Information Age, London, Earthscan Publications Limited, 
1997, Habtitat Report, United Nations Centre for Human Settlements, Instanbul Conference, June 1996, capítulo 1 “Globalization, 
informationalization and the management of cities” e capítulo 2 “The impact of globalization on the spatial and social structure of 
cities”. 
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Mais importante ainda do que estas considerações limitativas é, no entanto, o facto de 

mesmo os agrupamentos de autarquias continuarem referenciados a um centro nacional 

distribuidor de verbas. A concorrência para conquistar a atenção deste centro nacional 

distribuidor – que, na falta de outras instituições especializadas, será o Orçamento de 

Estado – continuará a ser a relação principal, perante a qual a proximidade geográfica 

das autarquias locais associadas ou agrupadas será mais um factor de conflitualidade 

(ou de imitação concorrencial) do que um factor de entendimento e de convergência 

estratégica. As associações de municípios, qualquer que seja a sua forma e a sua 

designação, não constituem resposta para as limitações encontradas ao nível das 

autarquias quando se analisa a sua capacidade para a concepção e a execução de 

programas de desenvolvimento e de modernização. 

Tendo em conta os elementos anteriores, poderia concluir-se que é necessário retomar a 

dimensão tradicional de um centro estratégico nacional. Seria ao nível do Estado 

nacional e dos seus departamentos, orientados para a perspectiva e para a dimensão 

nacionais, que se encontraria a plataforma adequada para a formulação de programas 

regionais e autárquicos. Todavia, a observação dos factos conhecidos não confirma a 

validade deste modelo: se não teve, até agora, capacidade para concretizar este tipo de 

programação estratégica, não se pode esperar que venha a tê-la no futuro, quando as 

condições da mobilização competitiva e da mobilidade dos factores reduzem 

drasticamente as condições de afirmação e de exercício dos poderes proteccionistas, 

reguladores e promocionais do Estado nacional7. Não se trata de um problema da 

grandeza do Estado nacional considerado: quanto maior a sua grandeza, mais 

complexas serão as relações que terá de considerar para a concepção e sustentação dos 

seus programas de desenvolvimento e de modernização. Trata-se de identificar o que 

são os motores do desenvolvimento e da modernização, isto é, o sistema de factores que 

permite desencadear o processo de desenvolvimento e de modernização, de modo a que 

todos os recursos sejam coordenados e aplicados para a realização dessa potencialidade. 

                                                 
7 Susan Strange, The Retreat of the State: the diffusion of power in the world economy, Cambridge, Cambridge University Press, 
1996, capítulo 1 “The declining authority of the state”. 
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A linha de continuidade – com base nas autarquias locais, nos agrupamentos de 

autarquias ou na devolução centro estatal da responsabilidade pela formulação de 

programas locais e regionais de desenvolvimento e de modernização – não tem 

mostrado condições de êxito. Todos os programas de continuidade não poderão obter 

mais do que já obtiveram e isso é insatisfatório. A crise local é apenas um nível dentro 

de várias crises encaixadas, pois tanto a crise regional como a crise nacional 

integram-se no mesmo padrão geral de uma crise de configuração – isto é, numa 

incapacidade para produzir linhas de orientação estratégica perante as consequências 

das mudanças ocorridas nas sociedades actuais e, em especial, por efeito da integração 

europeia e da globalização competitiva. 

Em oposição à linha de continuidade, o que aqui será proposto e desenvolvido é que a 

concepção de modelos de desenvolvimento e de modernização com base autárquica, 

regional ou mesmo nacional (no sentido em que a dimensão nacional ainda é uma 

autarquia quando referenciada ao espaço europeu e ao espaço da competição 

globalizada) terá de partir de um núcleo, de uma qualidade, de um recurso ou de uma 

especialização configurantes (isto é, com potencialidade de estruturação de actividades, 

de comportamentos e de organização de recursos) que, pela sua potencialidade própria, 

estabeleça o que será a dimensão necessária para a sua concretização. 

Em lugar de se partir da realidade existente (autárquica, regional, nacional), que é 

insatisfatória ou insuficiente, para se determinar o que é possível realizar com essa base 

(que continuará a gerar resultados insatisfatórios ou insuficientes), vai-se partir de uma 

potencialidade e determinar o que é preciso obter para que essa potencialidade – desde 

que tenha uma capacidade configurante, que é o que lhe permite ser um motor de 

desenvolvimento e de modernização – seja realizável. Se o sistema de condições de 

concretização for avaliado como sendo realista (ou seja, se estiver ao alcance com os 

recursos existentes ou disponíveis pela entidade que for “dona do projecto”) ter-se-á 

encontrado uma plataforma operativa de desenvolvimento e de modernização.    
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A perspectiva escolhida não é utópica nem ficcionista. O dado de partida é que a 

continuidade é impossível: não gera novas formas de desenvolvimento ou modernização 

e nem sequer assegura a continuidade do nível de rendimentos já atingidos – na medida 

em que as actividades actuais e as suas condições de produção vão ser sujeitas a fortes 

pressões derivadas da globalização competitiva e do aumento da instabilidade 

internacional. Neste sentido, a utopia e a ficção são as perspectivas adoptadas pelos que 

insistem na continuidade, aceitando ficar à espera de que, sem nada mudarem, passarem 

a ter os resultados satisfatórios que antes não conseguiram obter, apesar de terem 

operado em condições mais favoráveis e mais protegidas do que são as actuais e do que 

serão as futuras. 

A oportunidade falhada da integração europeia 

 

Em termos estratégicos, o ponto essencial da integração europeia é a alteração dos 

espaços. O espaço europeu integrado não é a extensão natural dos espaços tradicionais 

(local, regional, nacional). O espaço europeu integrado é de natureza diferente desses 

espaços tradicionais de referenciação nacional. Embora não haja uma relação directa 

entre o processo de globalização e o processo de integração europeia – poderia haver 

globalização sem que houvesse integração regional institucionalizada como acontece no 

caso da Europa e é um facto que a iniciativa da integração europeia é muito anterior à 

evidência da globalização competitiva – é inegável que o processo de superação da 

dimensão nacional constitui um passo instrumental relevante para concretizar as 

estratégias adequadas à globalização competitiva. Porém, para se passar das 

potencialidades aos actos é necessário começar por interpretar a diferença entre o 

espaço nacional e o espaço integrado. 

No espaço nacional, o centro configurante é o centro político nacional e todos os outros 

centros de poder ficam referenciados à capital. Só depois há o espaço das relações 

internacionais, mas a passagem entre estes dois espaços é sempre mediada pela capital 

(e pelos seus atributos de exercício de soberania, de gestão da moeda e de condução da 
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política monetária). Neste quadro nacional, as relações entre as instituições do poder 

autárquico são de tipo horizontal (competem entre si pela conquista de especializações e 

pelo acesso aos recursos que são concentrados e distribuídos pelas instituições centrais) 

e a relação vertical é estabelecida com as instituições políticas nacionais. No espaço 

integrado, a rede de relações cobrindo todo esse espaço torna-se mais importante do 

que a relação vertical com a capital nacional. Uma autarquia local ou uma região que 

tenham sucesso na inserção em redes que cobrem todo o espaço integrado podem 

dispensar a relação com a capital nacional – e esta relação vertical pode mesmo ser 

vista como prejudicial ao pleno aproveitamento das potencialidades existentes na rede 

europeia. A relação com a capital nacional só continua a ser importante para aqueles 

casos em que não há condições ou capacidade para a inserção em redes europeias 

transnacionais – isto é, para aqueles casos em que a formação de um espaço integrado 

não aumentou o campo de oportunidades, mantendo-as restritas ao quadro nacional 

tradicional. 

A passagem do espaço nacional para o espaço integrado tem implicações relevantes: “O 

Estado-nação tinha criado uma rede de instituições que servia de mediadora entre a 

unidade e a pluralidade, entre o passado e o presente, entre os condicionalismos 

externos e os debates internos e o que designamos por sociedade civil tinha-se 

desenvolvido em termos de um sistema de relações sociais. Hoje, pelo contrário, já não 

há mediação entre o mercado mundial e as identidades culturais, entre o mundo dos 

objectos ou das técnicas e os valores, entre o universo dos sinais e o universo do sentido 

(…) Mas os únicos elementos de mediação que existem hoje entre a economia e as 

culturas, entre a unidade do mercado global e a pluralidade das identidades continuam a 

ser as instituições políticas, principalmente o Estado-nação, a região e a cidade”8. A 

coexistência de dois espaços, o nacional e o integrado, ou a coexistência de dois planos 

de competitividade, o local e o global, evidenciam a crise dos sistemas de mediação, 

pois o quadro de instituições existentes continua a ser o do passado, regulando relações 

tradicionais, quando as questões fundamentais passaram a ser novas e para as quais não 

                                                 
8 A.Touraine, “Le nationalisme contra la nation”, em P. Birnbaum, Sociologie des Nationalismes, Paris, PUF, 1997, p. 414-416. 
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há dispositivos institucionais. É esta mistura de tempos históricos ou de épocas que cria 

novos desafios. 

A resposta a estes novos desafios não aparece formulada de um momento para o outro, 

produto de uma qualquer determinação política ou recomendação analítica. Essa 

resposta será produzida por um processo histórico de adaptação, de tentativas e erros, de 

aprendizagem, de inovação e de resistência. No entanto, a linha geral configuradora 

dessa resposta pode ser apresentada desde já: “Para as cidades (e para as regiões), a 

formação da União Europeia oferece uma abertura política considerável. De um 

momento para o outro, o antigo confronto entre Estado e cidades, entre centros e 

periferias, torna-se em parte obsoleto. O campo de jogo político mudou de escala, o 

número de jogadores multiplicou-se e, sobretudo, nenhum jogador tem o monopólio da 

produção das regras e dos constrangimentos. Estes novos dados transformam quase 

automaticamente as relações de hierarquia entre os diferentes níveis. Esta abertura do 

jogo oferece novas oportunidades às autoridades locais e regionais: apelar das decisões 

do Estado para o Tribunal de Justiça Europeu, organizar um lobbying em Bruxelas para 

influenciar decisões e políticas, obter recursos e apoios especializados 

independentemente do Estado, desenvolver relações horizontais transnacionais com 

outras autoridades locais, integrar-se em redes diversas para a realização de uma 

determinada política, estabelecer as condições de representação e de defesa dos 

interesses dos seus cidadãos, até mesmo pôr em causa a definição do interesse geral tal 

como é formulada pelo Estado. Quanto mais a União Europeia se institucionaliza, mais 

os agentes tenderão a organizar-se para contestar e defender os seus interesses e, ao 

fazê-lo, estão a contribuir para a produção de novas regras que alimentam a dinâmica da 

institucionalização. Esta tendência fundamental no quadro europeu reforça-se com a 

mundialização”9. 

                                                 
9 Patrick Le Galès, Le retour des Villes Européennes, sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et gouvernance, Paris, 
Presses de La Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2003, p. 140.  
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Esta linha geral configuradora das respostas locais aos novos desafios do espaço 

integrado na Europa e da globalização competitiva tem uma tradução privilegiada na 

área das políticas regionais, onde os protagonistas mais dinâmicos souberam identificar 

a nova oportunidade que lhes aparecia ao poderem ultrapassar as limitações tradicionais 

que lhes eram colocadas pelas suas capitais políticas e pela necessidade de ajustarem o 

seu ritmo de modernização ao que fosse o ritmo do seu espaço nacional. “A política 

regional oferece a ocasião ideal para pôr em prática este discurso. Interesses bem 

identificados e questões de legitimidade formam dois motores poderosos que motivam 

as autoridades regionais e locais a organizarem-se para terem um acesso directo a 

Bruxelas. Muitas vezes com as resistências de certos Estados-nação, regiões e diversas 

autoridades locais abrem os seus escritórios em Bruxelas. As cidades e os condados 

britânicos, marginalizados no seu próprio país e grandes beneficiários de fundos 

estruturais para a sua reconversão industrial, foram dos primeiros a mostrar saber jogar 

este novo jogo10. Desde 1984, Birmingham, a Catalunha e os lander alemães 

organizaram-se rapidamente para fazerem lobby em Bruxelas. Uma década depois, 

quase todos fazem o mesmo11. Os italianos e os representantes dos pequenos países 

centralizados seguem este movimento mais tarde, enquanto que os escandinavos se 

mobilizam para preparar a sua integração na União Europeia. Estes escritórios de 

lobbying têm por vezes apenas duas pessoas, mas as grandes regiões como o País de 

Gales, a Catalunha ou a Baviera chegam a ter mais de duas dezenas de funcionários. 

Estes escritórios têm um papel de tratamento da informação sobre as políticas europeias, 

de pressão junto da Comissão Europeia, de participação em diferentes redes e por vezes 

mesmo de negociação com a Comissão Europeia. Paralelamente, os funcionários da 

Comissão Europeia visitam cidades e regiões europeias de modo sistemático para a 

                                                 
10 P. John, “UK subnational offices in Brussels, regionalisation or diversification?”, Regional Studies, 28, 7, 1994, p. 739-746; “The 
presence and influence of UK local authorities in Brussels”, Public Administration, 74(2), 1996, p. 292-313; “Urban economic 
policy networks in Britain and France: a sociometric approach”, Government and Policy, 16, 1998, p. 307-322; Local Governance 
in Europe, London, Sage, 2001. 
11 M. Goldsmith. K. Klausen, (org), European Integration and Local Government, Cheltenham, Edwaed Elgar, 1997. 
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preparação dos programas de fundos estruturais ou livros brancos sobre os transportes, o 

ambiente e as cidades”12.  

A noção de que a integração europeia altera a escala do espaço de referência para a 

formulação de projectos de desenvolvimento e de modernização para as autarquias 

locais não é nada de novo para os agentes estratégicos europeus. Do mesmo modo, a 

necessidade de as regiões mais dinâmicas se autonomizarem da mediação exclusiva do 

seu Estado nacional é hoje um elemento comum a muitas estratégias locais, do Norte de 

Itália à Catalunha. O espaço nacional deixou de ser a referência prioritária para os 

centros de decisão estratégica que queiram ter um ritmo de desenvolvimento e de 

modernização que esteja acima da média. 

Todavia, não foi esta a perspectiva dominante adoptada por Portugal durante as 

primeiras duas décadas de integração europeia. Isto é, não foi explorada pelos seus 

protagonistas políticos, em qualquer dos níveis em que operaram, a nova perspectiva 

oferecida pela redefinição dos espaços e, em especial, não foi explorada a vantagem que 

este alargamento do espaço tem para os países mais pequenos, aqueles que maiores 

constrangimentos encontraram no passado por efeito desta limitação do seu território 

nacional. Para os agentes estratégicos portugueses, mas também para a população 

portuguesa em geral, a integração europeia foi assumida na modalidade da adesão: 

tratava-se de encaixar as dinâmicas portuguesas no quadro de possibilidades da União 

Europeia, mas não se tratava de reformular as concepções estratégicas portuguesas. 

No que foi um especial exercício de auto-confiança, os portugueses enfrentaram o 

desafio europeu como um exercício de adaptação e não como uma necessidade de 

transformação: tudo estaria bem na configuração estratégica portuguesa e bastaria uma 

aceleração do seu ritmo de evolução para que – ainda que à distância de décadas – 

Portugal se aproximasse da média europeia, sem que tivesse que alterar nada de 

essencial nos seus valores, nas suas expectativas e nos seus modos de organização 

económica e institucional. Por isso, o sistema de acção associado com a integração 

                                                 
12 Patrick Le Galès, ob. cit, p. 142. 
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europeia ficou centrado, em Portugal, na obtenção dos meios financeiros provenientes 

das políticas e dos fundos comunitários, com a convicção de que da injecção destes 

meios financeiros resultasse um efeito de modernização. No fundo, esta concepção 

correspondia à ideia de que as limitações ao desenvolvimento da sociedade portuguesa 

se deviam a carências financeiras e não tinham a sua justificação efectiva nos seus 

valores sociais e nas suas organizações. 

Passadas duas décadas, o resultado desta opção revela-se negativo. A aplicação dos 

fundos comunitários foi mais distributiva do que modernizadora. E isto tem uma 

consequência importante: a opção distributiva tende a consolidar o padrão de relações e 

de expectativas em lugar de as transformar e as modernizar. Na prática, tratou-se de 

introduzir mais combustível numa máquina antiquada, que continuou a funcionar como 

se fosse boa, gastando mais do que seria justificável em comparação com as máquinas 

de tecnologias mais actualizadas e, pior ainda, evitando que se reconhecesse a 

necessidade, para Portugal, de mudar de geração tecnológica. Portugal não mudou 

(entenda-se: não mudou o que seria necessário ter mudado para concretizar o seu 

objectivo expresso de aproximação da média europeia) e os fundos comunitários 

aplicados não tiveram o retorno adequado, em especial porque não alteraram hábitos e 

expectativas tradicionais. 

Havia uma opção alternativa, aliás a mais normal para um pequeno país quando passa a 

ter acesso livre a um grande espaço: seria a de abandonar a perspectiva territorial 

nacional para partir da potencialidade de um projecto ou de um programa (que envolve 

vários projectos) e explorar essa potencialidade na dimensão europeia (e, portanto, já 

não na dimensão nacional tradicional). É em função de cada projecto e das suas 

potencialidades que depois se deve estudar a dimensão adequada – ou a ambição 

adequada – que implica a análise das ligações autárquicas e regionais, nacionais e 

europeias, que podem ser instrumentais para a sua concretização. Não são os grandes 

países que ganham novas perspectivas de acção com a integração, embora também eles 

estejam interessados na exploração do que designam por “cooperações reforçadas; são 
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os pequenos países que, ao ser-lhes “oferecido” um grande espaço, têm de alterar os 

seus modos convencionais de formulação estratégica. 

É neste sentido de adequação de um projecto ao seu espaço relevante que se deve 

entender e operacionalizar a noção de “função configurante de um projecto”: é a 

potencialidade contida no projecto que gera a identificação da dimensão territorial 

adequada para a sua concretização. Não é do território tradicional (local, regional, 

nacional) que se parte, mas é antes do projecto que se parte para a identificação do que 

deverá ser o território de referência – uma inversão dos modelos convencionais que só é 

possível porque há integração europeia, porque há a constituição de um espaço europeu 

específico. 

É natural que nem todos os projectos, seja qual for a sua origem territorial e seja qual 

for o seu valor configurante, venham a ter uma moldura espacial correspondente ao que 

seria necessário e adequado para a realização das suas potencialidades. De facto, essa 

moldura espacial concreta vai depender do sistema de alianças de interesses que for 

possível organizar em torno desse projecto. Tal como acontece com as empresas “start 

up” num mercado financeiro dinâmico, a obtenção de capitais depende da qualidade da 

ideia inicial, mas também depende da credibilidade que ela conseguir conquistar junto 

dos investidores. No caso dos projectos configurantes com origem nas autarquias locais, 

não se trata de emitir acções para colocar no mercado financeiro, mas sim de organizar 

associações e parcerias, em todo o espaço europeu, para desenvolver a ideia central 

desse projecto – o que significa que o próprio projecto deverá ser pensado já em termos 

da atracção dos apoios e das alianças.  

Como se compreende, este modo de concepção de projectos de desenvolvimento e de 

modernização é radicalmente distinto do modo tradicional de apresentação de um 

projecto local ou regional à capital política, ao Estado nacional, para obtenção dos 

fundos financeiros necessários. Neste modo tradicional, a rede de associação não é uma 

preocupação relevante: está subentendido que os outros centros autárquicos estão a 
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fazer pedidos equivalentes às mesmas instituições centrais. No modo de concepção de 

projectos de desenvolvimento e de modernização que têm em conta a existência do 

espaço europeu, estas candidaturas junto do Estado nacional são apenas um aspecto 

complementar da formulação do projecto, pois o seu verdadeiro objectivo é a 

composição de uma rede alargada, pelo que a contribuição do Estado nacional deve ser 

analisada e avaliada em função deste objectivo de internacionalização ou de 

europeização – e que já pouco ou nada terá a ver com o tradicional mecanismo de 

análise e avaliação dos equilíbrios dentro do território nacional, que são determinantes 

para a decisão política sobre a distribuição local e regional dos recursos financeiros 

disponíveis no sistema nacional. 

As duas décadas perdidas não são recuperáveis, como não voltam a existir os fundos 

comunitários que já foram aplicados. Outros poderão beneficiar da análise e avaliação 

da experiência portuguesa, se os seus novos concorrentes dentro do espaço souberem 

dar prioridade aos projectos configurantes neutralizando as tendências distributivas. 

Porém, os efeitos práticos destas duas décadas, em que a ambição não foi adequada, vão 

acabar por reabilitar o modelo que não foi adoptado inicialmente. De facto, a sociedade 

portuguesa no seu conjunto e, em particular o poder político que se expressa ao nível do 

Estado, estão agora confrontados com uma crise de configuração, que já não é apenas 

autárquica ou regional, mas que é nacional. A sociedade portuguesa e o seu poder 

político não conseguiram estabelecer especializações competitivas no quadro europeu, 

não conseguiram controlar a sua gestão orçamental e não vão poder manter a sua coesão 

interna a partir das relações de distribuição alimentadas pelo seu centro nacional. E não 

vão poder continuar a depender do modelo distributivo porque os recursos que o 

alimentaram se esgotam antes de se ter atingido o nível da sua sustentabilidade – em 

especial, antes de se ter atingido o objectivo anunciado, que se revela agora ilusório, de 

atingir a média europeia (mesmo com a “ajuda” dos países do alargamento que, no curto 

e médio prazo, reduzem o valor dessa média). 
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Esta descontinuidade anunciada terá como primeira evidência – para além da crise 

orçamental, que é o sinal da emergência – a pressão do espaço ibérico, um subespaço 

europeu onde os projectos portugueses têm vulnerabilidades acrescidas, na medida em 

que há objectivos de poder regional que se tornam mais importantes do que os méritos 

estratégicos de cada projecto. Os interesses portugueses vão ser confrontados com a 

evidência correlativa de uma constante histórica: a compensação da pressão dos 

interesses ibéricos obriga a que os interesses portugueses procurem espaços de aliança 

exteriores ao subespaço ibérico. O espaço europeu integrado oferece essa oportunidade, 

e de modo mais aberto e mais natural do que durante o período longo do equilíbrio de 

potências dentro do sistema europeu tradicional, com a sua divisão em Estados 

nacionais. Todavia, os interesses portugueses não exploraram nem consolidaram esta 

via durante as primeiras duas décadas da integração. Terão de o fazer agora, em 

condições menos favoráveis, mas dispondo, apesar de tudo, da vantagem que decorre de 

se ter tornado visível, política e socialmente, que a via seguida – mais de adesão do que 

de integração, mais distributiva do que configurante – não foi bem sucedida e não 

poderá continuar. 

Os efeitos de uma crise de gestão orçamental 

 

Uma crise de gestão orçamental é uma crise de primeira grandeza para um sistema que 

atribua prioridade à distribuição, pois significa que é esse sistema distributivo que fica 

bloqueado sem conseguir resolver a questão da afectação dos recursos existentes. Não é 

uma questão que se possa resolver por exercícios de vontade política ou por 

mobilização para projectos ambiciosos, porque o problema principal coloca-se ao nível 

da inexistência de critérios para essa afectação de recursos. De facto, o que caracteriza 

um sistema distributivo é a formalização de direitos que, uma vez atribuídos, passaram a 

estar integrados nos mecanismos de formação das expectativas sociais gerais ou, pelo 

menos, das expectativas dos grupos sectoriais protegidos por esses direitos. Violar ou 

revogar esses direitos será sempre interpretado como uma injustiça absoluta, que não é 

susceptível de ser corrigida com a invocação de dificuldades, conjunturais ou 
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estruturais. Um sistema distributivo é um modelo social muito favorável enquanto está 

numa fase ascendente (mesmo quando esse movimento ascendente é simulado pela 

ilusão monetária associada aos processos inflacionistas), mas revela uma elevada 

rigidez sempre que entra numa fase descendente. 

Acresce que, nas condições actuais, uma crise de gestão orçamental em Portugal é uma 

crise europeia. Neste campo, o espaço europeu existe mesmo que os responsáveis 

nacionais não o tenham reconhecido em todas as suas implicações. E existe no sentido 

qualitativo de atribuir notações de risco e de credibilidade: quem não cumprir os 

critérios de integração não poderá aspirar a ser considerado parceiro credível na 

formação das redes de desenvolvimento e de modernização. Como sempre acontece 

quando se associam ou se integram entidades que não são estritamente equivalentes, não 

há efectiva igualdade entre os membros do sistema integrado, o que quer dizer que a 

violação destes critérios não tem o mesmo efeito para todos. Essa desigualdade resulta, 

naturalmente, das diferenças na interpretação das razões dessa violação dos critérios, 

sendo certo que haverá sempre mais tolerância para as sociedades desenvolvidas e para 

os Estados poderosos, os que estão acima da média europeia, do que para as sociedades 

que são menos desenvolvidas e para os Estados que pesam menos para a evolução do 

conjunto. 

Uma crise de gestão orçamental, nas condições actuais de Portugal como sociedade e 

Estado integrados na União Europeia, não pode, portanto, ser comparável com outras 

crises económicas e financeiras do passado. Por um lado, esta diferença é evidente 

quando se analisam os instrumentos disponíveis para a resposta e correcção de uma 

crise económica e financeira: sem moeda própria que possa ser desvalorizada, sem 

instrumentos de política monetária que possam ser usados, sem possibilidade de recurso 

à inflação (que acentuaria ainda mais a crise ao fazer perder competitividade quando há 

uma moeda única), o instrumento central a que se pode recorrer é, como que por ironia, 

o próprio orçamento que serve de sinalização para a revelação da crise. Esta diferença 

com o passado, que é uma diferença radical, pode, porém, não ser a mais importante. É 
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aquela que é mais visível, que serve para revelar o desequilíbrio, mas o seu verdadeiro 

efeito num espaço integrado é diminuir a atractividade da sociedade, da economia e do 

sistema político que enfrenta esta crise de gestão orçamental. É por este segundo efeito 

que surgem as consequências mais negativas, na medida em que vai aumentar a 

periferização e vai-se acentuar, como resultado desse isolamento, a divergência ou o 

afastamento em relação à média europeia que se pretendia atingir. 

Uma crise de gestão orçamental implica uma restrição dos recursos para projectos 

configurantes de desenvolvimento e modernização, tem associada uma crise política de 

grande intensidade em sistemas que tenham uma dependência relevante das relações 

distributivas e torna mais demorado o processo de recuperação desses desequilíbrios. 

Todavia, todas estas características são amplificadas quando a avaliação que é feita 

destas dificuldades no espaço integrado em que se opera conduz a uma notação negativa 

em termos de grau de risco e de grau de credibilidade. 

Do ponto de vista da gestão de projectos de autarquias locais, mais grave do que a 

redução dos recursos disponíveis é a notação de risco e de credibilidade, pois é esta que 

significa um aumento da dificuldade de lançamento de iniciativas que usem as 

propriedades do espaço europeu integrado, que procurem inserir-se em redes europeias 

ou, pelo menos, que procurem obter apoios especiais por parte das instituições 

europeias. Mesmo que haja mérito nos projectos concebidos, eles terão de se sujeitar a 

um exame que será condicionado pela falta de confiança e pela suspeita de que não 

haverá capacidade para realizar o que é anunciado. Quando mais necessários seriam os 

interlocutores e os parceiros mais difícil será passar a barreira da sua desconfiança 

quando esta é justificada pelos maus resultados obtidos na gestão da crise orçamental. O 

espaço europeu integrado, sendo um espaço de mobilidades e de liberdade de 

circulação, também é um espaço onde circula a informação e onde as avaliações são 

feitas sem condescendências – como é necessário que sejam nas condições da 

globalização competitiva. 
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A crise das Finanças Locais 

 
A crise de gestão orçamental transporta consigo o aumento da pressão sobre todos os 

dispositivos distributivos assentes em direitos concedidos em contextos passados – o 

que quer dizer que também os dispositivos previstos na lei das finanças locais vão ser 

submetidos a pressões significativas quando aqueles contextos mudam de modo radical. 

Pouco importa qual terá sido a origem dessas concessões de direitos, tenham elas sido 

atribuídas por razões de justiça, por deliberação política consciente, por resposta de 

conveniência a surtos reivindicativos ou simplesmente por exercício unilateral do poder 

de grupos corporativos. Qualquer dessas origens existiu num determinado contexto e só 

dentro dele esses direitos podem ser vistos como “conquistas irreversíveis”. Alterado o 

contexto, também o sistema de direitos irá ser reformulado. Não é uma questão de 

vontade política, é uma questão de força das coisas. 

Nestas circunstâncias concretas que anunciam a reformulação do sistema de direitos que 

têm incidência em dispositivos distributivos e, portanto, na afectação das verbas 

orçamentais – porque, em diferentes níveis, do demográfico ao das taxas de crescimento 

realmente obtidas, são evidentes as mudanças dos contextos iniciais em que esses 

direitos foram sendo atribuídos ao longo do tempo –, a legislação sobre as finanças 

locais é das mais vulneráveis. A sua origem histórica indica que esta legislação foi 

aprovada com a finalidade de auto-constranger o poder político central de modo a que 

ele corrigisse o seu vício de centralismo. Foi o próprio poder político central que se quis 

obrigar a proceder a transferências regulares e de montantes definidos automaticamente 

para assegurar o financiamento das actividades do poder local. A essa afirmação de 

boas intenções deveria corresponder a contrapartida de uma aplicação mais rentável e 

mais eficiente dessas verbas entregues às autarquias locais do que se elas fossem 

administradas de modo centralizado. 

Este tipo de decisão política tem duas fragilidades. O seu automatismo na determinação 

das verbas a transferir passa a ser uma ameaça quando há uma crise orçamental: quando 
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tem de se fazer uma nova afectação de recursos decrescentes, as verbas que estão 

fixadas de modo automático têm uma rigidez que nenhum responsável político poderá 

defender. Se todas as outras verbas se tornam variáveis por força das coisas, como 

justificar que algumas se mantenham rígidas? A segunda fragilidade decorre desta: será 

que a contrapartida esperada da aplicação destas verbas transferidas para as autarquias 

locais foi confirmada ou, pelo contrário, quando se trata de analisar onde reduzir 

afectações é no exercício do poder local que elas são mais justificadas?  

A crise das finanças locais deverá, portanto, começar por ser uma crise da lei das 

Finanças Locais. Sendo uma crise do modelo que foi inicialmente apresentado como 

devendo ser uma garantia de autonomia do poder local, vai implicar que também seja 

uma reformulação das expectativas estratégicas que foram alimentadas a propósito do 

poder local. O centro desse debate e dessa reformulação vai colocar-se – como em 

muitos outros aspectos da vida portuguesa que revelam as dificuldades da integração 

europeia, da globalização competitiva e da concretização de projectos de 

desenvolvimento e de modernização – entre a óptica distributiva e a óptica estratégica. 

A óptica distributiva, ou a lógica da necessidade, têm sido dominantes na sociedade e na 

política portuguesas nas últimas três a quatro décadas, mas os resultados obtidos não 

corresponderam ao que fora anunciado, em parte por deficiências internas (em especial, 

pela captura dos circuitos distributivos por grupos corporativos), em parte por alteração 

do contexto (em especial, a integração europeia e a globalização competitiva, que 

obrigavam à afirmação de especializações portuguesas com valor nos mercados 

mundiais, que não só não existem hoje como houve uma regressão em relação ao que já 

tinha sido atingido até à década de 70 em termos de posições em alguns sectores 

industriais). A óptica alternativa, a óptica estratégica, a que corresponde a lógica da 

possibilidade, vai impor-se pela força das coisas – uma relação de necessidade objectiva 

que pouco terá a ver com a necessidade social que esteve na base das opções 

distributivistas. 
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O efeito desta passagem da óptica da distribuição para a óptica estratégica será muito 

pronunciado na gestão do poder autárquico em Portugal. Numa primeira fase, esta 

passagem de ópticas poderá ter um nível intermédio que se traduza na transferência de 

competências do poder central para o poder local, que é uma forma de condicionar a 

transferência de verbas a uma certa produção, à concretização de serviços e à 

remuneração de funcionários que antes estavam inseridos na administração central. No 

curto e médio prazo, porém, este nível intermédio terá um efeito neutro do ponto de 

vista orçamental, pelo que a alteração será mais orgânica do que financeira. A mudança 

essencial acontecerá quando as actividades do poder autárquico ficarem sujeitas a uma 

efectiva avaliação e auditoria estratégicas: neste caso, a transferência de verbas ficará 

condicionada à qualidade estratégica dos projectos, rompendo-se a relação de 

automatismo que hoje está prevista. 

 

Não é provável que, perante os condicionalismos actuais e futuros, a gestão do poder 

autárquico possa ser pensada em termos de continuidade com o que se conhece do 

passado. Seria, pelo menos, imprudente admitir que iria ficar essa constante quando 

tudo o resto vai ser obrigado a mudar, seja essa mudança conduzida pela vontade 

política ou seja imposta pela sucessão de crises, cada uma das quais se manifestará com 

maior intensidade do que a anterior. 

 
Competição interna pelo estatuto de configurador da modernização 
 

Perante a mudança nos contextos fundamentais e perante a continuada revelação de que 

os resultados que se obtêm insistindo nos modelos e práticas do passado não são 

satisfatórios nem correspondem ao que é anunciado, ganha vantagem estratégica quem 

revelar capacidade para formular projectos que possam atingir o estatuto de projecto 

configurante de modernização, num período em que a crise dos equilíbrios do passado 

vai deixar a sociedade portuguesa confrontada com a necessidade de seguir trajectórias 

diferentes das que geraram as rotinas anteriores. “Rotundas” e “recintos desportivos” 

não poderão ser bases de modernização, do mesmo modo que as autorizações 

administrativas para alimentar projectos imobiliários não terão condições de sucesso 
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numa economia em crise e numa sociedade de consumidores endividados. Por sua vez, 

a transferência de serviços da Administração Central para a Administração Local 

também não é uma efectiva oportunidade de arranque de projectos inovadores: em 

geral, os critérios a satisfazer serão os que caracterizam o estado actual desses serviços, 

pelo que o que se poderá esperar é uma diminuição da capacidade inovadora e não o seu 

aumento. 

Restará, então, aquilo que o poder autárquico em Portugal ainda não explorou nem 

desenvolveu, mas que é uma preocupação corrente do poder local – nas cidades e nas 

regiões – na Europa: a concepção e promoção de projectos estratégicos que criem valor 

em termos de competitividade na escala europeia ou na escala mundial. O que é hoje 

comum nas estratégias das cidades globais é o que terá de ser o centro de interesse e o 

objectivo principal do poder local: a valorização do seu potencial competitivo. 

Nem todas as autarquias locais terão as mesmas dotações de potencialidades, pelo que 

nem todas poderão ter, em termos absolutos, as mesmas ambições. Mas todas, sem 

excepção, terão de enfrentar a necessidade de apresentarem actividades que sejam 

competitivas, não podendo continuar a invocar os prejuízos da interioridade ou da 

insularidade para serem compensados através das distribuições de verbas do poder 

central – pela razão simples de que essas verbas não estarão disponíveis no futuro, e as 

que houver deverão ser canalizadas, com prioridade, para os projectos que prometerem 

um superior valor de retorno. E a competição entre autarquias locais será disputada em 

função da qualidade dos seus projectos e não em função das suas localizações ou das 

suas reivindicações históricas. 

O que está aqui indicado como tendência para o futuro é uma descontinuidade muito 

acentuada nos comportamentos dos responsáveis políticos e implica também uma 

profunda alteração nas expectativas das populações locais. Não se trata, porém, de 

alterações que resultem de posições ideológicas ou de recomendações teóricas, pois se 

fossem uma coisa ou outra seria preciso um tempo de adaptação demasiado longo para 
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o que deverá ser o ritmo real da evolução do factores e dos sinais de crise na sociedade 

portuguesa. Esta descontinuidade dos comportamentos políticos e esta alteração das 

expectativas das populações vai resultar dos imperativos práticos, sendo beneficiados 

aqueles que se prepararem mais cedo para o que será inevitável. A seu favor terão as 

múltiplas experiências que se encontram por toda a Europa desenvolvida, sobretudo nas 

últimas duas décadas, de concepção e execução de projectos configurantes a partir das 

realidades locais, envolvendo situações muito diversificadas e com níveis de ambição 

muito diferentes. Dentro dessa variedade de experiências, difícil será não encontrar 

algum caso que possa servir de padrão de referência para casos portugueses. 

A formulação de projectos configurantes, criadores de valor competitivo, parte 

necessariamente da identificação do que existe e que, com maior ou menor eficiência, é 

o que sustenta o actual nível de rendimentos dessa população. Mesmo quando a 

previsão sobre o que poderá ser a evolução dessas actividades não é favorável ou não 

assegura um ritmo satisfatório de crescimento, essa é uma base concreta que terá de 

ser respeitada, pois se fosse perdida estaria a pôr em causa, ou mesmo a impossibilitar, 

qualquer projecto configurante que se pretendesse realizar. O lançamento de projectos 

configurantes não obedece ao “modelo pombalino” de construção depois do terramoto, 

nem se inscreve no “modelo Marshall” de reconstrução depois de uma guerra. 

Justamente porque o âmbito local é reduzido em termos territoriais e em termos de 

recursos financeiros e humanos, ele está sempre condicionado pelo contexto envolvente, 

pela evolução regional e nacional, mesmo naqueles casos em que a potencialidade do 

projecto lhe permite aspirar a integrar-se em redes de relações transnacionais. Por isso, a 

ambição adequada não é a introdução da originalidade radical ou a opção por modelos 

de desenvolvimento e modelos de sociedade (que são assuntos do poder nacional ou da 

“autarquia central”), mas sim o aumento de valor para o que existe, concebendo os seus 

projectos próprios na perspectiva de partir do que existe para lhe dar outra organização, 

outra qualidade, outras relações de amplificação das suas potencialidades – mantendo, 

naturalmente, o objectivo geral de se integrar no que for o modelo nacional de 
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desenvolvimento e contribuindo para que ele ganhe relevância no espaço europeu e 

satisfaça os critérios da competitividade global. 

A autarquia local e a “autarquia central” operam em níveis diferentes, mas podem e 

devem ter a mesma atitude estratégica: o que as diferencia é a escala e não o modo de 

análise, de avaliação e de concepção. Para alguns projectos concretos, será mesmo 

maior a liberdade da autarquia local do que da capital nacional. É o que acontece na 

organização de redes de cooperação regionais e no espaço europeu, pois enquanto a 

capital política tem de ter em conta os equilíbrios gerais no espaço nacional, a autarquia 

local opera no plano dos interesses e potencialidades locais, podendo estabelecer ritmos 

de evolução distintos do que for a evolução média nacional. 

Outra diferença importante entre o nível nacional e o nível local aparece quando se 

considera o horizonte temporal de referência. Para o governo central, os problemas do 

presente e os horizontes de curto prazo tendem a ser mais relevantes do que as 

perspectivas de médio e longo prazo. Neste sentido, embora seja, no plano do discurso 

político, essencial para o poder central elaborar concepções configurantes para orientar 

a evolução da sociedade, as condições práticas do exercício do poder tendem a impor a 

prioridade aos assuntos correntes da administração. Pelo contrário, a liberdade de 

concepção inovadora para o poder local, mesmo que se confirme a tendência para uma 

crescente devolução de competências do poder central para o poder local, é maior 

porque é mais delimitado o horizonte de atenção às oportunidades e aos seus modos de 

concretização. Neste sentido, a óptica temporal do poder local pode privilegiar o futuro, 

enquanto que o poder central fica mais preso das imposições do presente. Embora em 

áreas mais delimitadas, o potencial de intervenção configurante do poder local é 

superior ao que se encontra nas instituições do poder central. 

No que se refere aos espaços de referência, não há nenhuma razão sólida para que o 

poder local fique reduzido a uma perspectiva “localista”. Esta limitação do espaço de 

referência poderá ser solicitada pelos interesses locais, na medida em que estes tendem 



SaeR – Março 2004 - 41 

a seguir linhas de acção de muito curto prazo, procurando valorizar as suas posições 

patrimoniais e as suas oportunidades sectoriais ou a sua percepção das necessidades 

imediatas que querem ver satisfeitas. É esta a acepção que se encontra na repetida 

referência a que o poder local está mais próximo das populações, um atributo que não é 

necessariamente positivo, pois equivale a subordinar o exercício do poder local à 

resposta ao que a própria população julga ser prioritário. Para que possa ser um 

exercício do poder configurante, o poder local tem de complementar esta gestão do 

imediato com uma perspectiva de valorização mais ambiciosa. A ambição adequada do 

poder local deverá estar na exploração da sua vantagem (em relação ao poder central) 

de conceber o longo prazo e a valorização estratégica, oferecendo à população local e 

aos seus sistemas de interesses perspectivas novas de realização dos seus objectivos. 

É neste ponto que ir para além do local e trabalhar as potencialidades regionais e de 

inserção em redes transnacionais aparece como o atributo do poder local que 

complementa a sua dependência que resulta da proximidade das populações. Se não 

existir este complemento de visão supra-local, a proximidade das populações só seria 

suficiente se a dinâmica da sociedade civil local fosse tão efectiva que dispensasse uma 

direcção política orientadora – uma característica que não se encontra em nenhum 

estrato da sociedade portuguesa, ou que só se encontra na organização de expedientes 

que são marginais à normalidade e à legalidade estabelecida. Também aqui, a ambição 

adequada será ir para além da delimitação local e pensar o que pode ser a configuração 

de outros espaços com maior potencialidade de desenvolvimento e de modernização. 

Esta perspectiva supra-local não deve ser confundida com os esquemas e projectos de 

regionalização que periodicamente são apresentados na política portuguesa, sempre sem 

se chegar a uma proposta consistente. A regionalização, sendo um modelo concebido 

pelo poder central para redefinir o espaço nacional, é um processo que se desenrola do 

nível superior para o nível inferior, enquanto que a perspectiva supra-local segue o 

sentido inverso, partindo do nível inferior para constituir um nível superior em torno de 

projectos e objectivos delimitados e concretos. Os projectos de regionalização, se 
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fossem concretizados, não iriam aumentar a liberdade do poder local, antes o tornariam 

mais semelhante ao que constrange a liberdade do poder central, obrigando-o a 

considerar e respeitar os equilíbrios da região em lugar de o concentrar na exploração de 

oportunidades concretas. 

A perspectiva do poder local, quando entendido em termos do seu potencial 

configurante, deverá ser transnacional e não nacional. Esta é uma consequência da 

diferença da natureza dos poderes da autarquia local e da “autarquia central” e deriva de 

um facto elementar que é muitas vezes esquecido quando, por facilidade de linguagem e 

por leitura inadequada do que é o processo de integração europeia, se faz a equivalência 

entre “nação” e “região”, como se a nação pudesse ser vista como uma região. Quando 

se diz, por exemplo, que não se justifica a regionalização de Portugal porque é a nação 

que é uma região homogénea confundem-se conceitos e planos de análise. A nação não 

é uma região, são planos políticos diferentes, que obedecem a critérios diferentes. E a 

nação portuguesa não é uma região da União Europeia, nem mesmo o será se a União 

Europeia vier a adoptar uma configuração política federal: nos Estados Unidos, os 

diferentes Estados não constituem regiões delimitadas e é dentro deles que se organizam 

as regiões; também em Espanha as nacionalidades não são regiões, é dentro delas que se 

organiza o nível regional e é dentro dessas regiões que se estruturam os diversos 

poderes locais. 

É da natureza do poder central, da “autarquia central”, ser nacional, coordenando e 

equilibrando as diversas autarquias locais. É, ou deverá ser, da natureza do poder local, 

da autarquia local, ser transnacional, explorando as potencialidades de cada projecto 

associado ao que forem os valores locais, amplificando-os através das relações de 

complementaridade e de cooperação com todos os parceiros possíveis. É pela utilização 

desta maior liberdade do poder local que o poder central pode gerir as dinâmicas de 

internacionalização. É porque existe o poder central que o poder local pode tomar as 

iniciativas de associação com outros poderes locais e com outras entidades no espaço 

alargado europeu porque tem à sua disposição uma instância de defesa e de 
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representação que é o poder central. É a exploração desta complementaridade que tem 

permitido às sociedades europeias mais desenvolvidas manter uma efectiva dinâmica de 

inovação – e não é por acaso que esse maior dinamismo se encontra em bandas 

espaciais de maior concentração de interligações entre poderes locais, superando as 

tradicionais divisões fronteiriças. 

Uma nação não é uma região porque os seus dispositivos de regulação são diferentes. É 

certo que essa diferença se torna menos nítida quando os Estados nacionais perdem 

poderes que antes lhes eram atribuídos em exclusividade: a moeda, a política monetária, 

o controlo das fronteiras na circulação dos produtos, das pessoas e dos capitais, até 

mesmo a política externa e a política de defesa. Mas nem por isso deixou de existir a 

necessidade de um poder central distinto dos poderes autárquicos. Sem a coordenação 

das instituições do poder central, os poderes autárquicos são como azulejos sem base de 

fixação, o que os torna idênticos às peças de um caleidoscópio que, pelo jogo de 

espelhos, oferecem uma infinidade de imagens, mas onde nenhuma delas é estável. Para 

que esta estabilidade exista, é necessária a base de fixação que é oferecida pela instância 

do poder central ou da “autarquia central”, que será sempre indispensável mesmo numa 

estrutura política federal supranacional.  

Esta distinção entre o nível local e o nível nacional é ainda fundamental quando se trata 

de articular a perspectiva competitiva com a perspectiva distributiva. É no plano 

nacional que se organiza a política distributiva, não só quando se trata de atribuir 

direitos, mas sobretudo quando se trata de rever, corrigir e reformular esses direitos em 

função das flutuações das possibilidades económicas e orçamentais nacionais. No plano 

local, tudo tem de ser criação de valor, tudo tem de estar centrado na óptica competitiva 

– mas só poderá ser assim desde que haja um centro que coordene os dispositivos 

distributivos. O que não se justifica – embora isso seja muitas vezes esquecido – é que o 

nível autárquico, porventura para se assemelhar aos atributos do poder central, assuma 

responsabilidades próprias com políticas distributivas que vão prejudicar a sua tarefa de 

criação de valor que só o nível da autarquia local tem condições para realizar com 
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eficácia (porque o poder central, mais distante e trabalhando numa óptica nacional 

geral, não tem meios adequados para identificar com detalhe e para desenvolver com 

rapidez). 

A competição interna pelo estatuto de configurador da modernização não tem um 

vencedor determinado nem é susceptível de ser isolado em entidades ou protagonistas 

específicos. Não é uma decisão do texto constitucional (ainda que a generalidade das 

constituições, ao estabelecer uma estruturação de separação de poderes, contenham uma 

previsão quanto ao que serão as organizações mais adequadas para atingir determinados 

objectivos). Não é uma questão de intensidade de poderes (porque aos poderes 

superiores centrais corresponde uma limitação da liberdade de concepção e de acção 

porque tem esses poderes centrais têm de coordenar e de respeitar equilíbrios gerais). 

Não é uma questão de dimensão de recursos (pois a qualidade de um projecto pode 

originar redes de associações que amplificam o volume de recursos disponíveis, com 

mais eficiência e com maior efeito multiplicador do que se esses recursos tivessem sido 

acumulados num único ponto). Na competição pelo estatuto de configurador da 

modernização, o factor decisivo é a atitude estratégica e esta, por sua vez, é determina 

pela percepção da necessidade de inovação, uma percepção que é imposta pela 

evidência da descontinuidade. 

Na sociedade portuguesa, a ideia de que “tudo se resolverá” (que, na sua formulação 

mais recente, também aparece na fórmula “a democracia tem sempre soluções”) é a 

razão natural de todos os conformismos. Estes, por sua vez, são a origem de todas as 

transferências de responsabilidades: quando não se atinge o que estava anunciado e 

prometido, a culpa é sempre do nível hierárquico superior. Como a solução democrática 

acaba por ser a mudança dos protagonistas que ocupam as posições do poder, dispensa-

se a reformulação das estruturas organizativas e dos dispositivos funcionais – com a 

consequência de tudo se repetir apesar da mudança dos protagonistas. Pelo contrário, é a 

ideia de que “a solução dos problemas só virá das iniciativas inovadoras” que alimenta a 

produção de projectos configurantes: é depois deles que as normas constitucionais, os 
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poderes e os recursos podem ser reformuladas e aplicados satisfazendo os critérios da 

adequação, da eficácia e da criação de valor. 

A crise de integração europeia 

 
Duas décadas de integração europeia não trouxeram a Portugal a mudança de atitude 

estratégica que lhe deveria ter proporcionado uma nova referenciação espacial e 

temporal, como aconteceu, por exemplo, com a Irlanda e a Holanda. Todavia, deve ter-

se em conta que esta inadequação da ambição não é um fenómeno restrito a estas duas 

décadas. A análise da relevância das cidades revela como Lisboa perde 

sistematicamente posições desde meados do século XVIII, confirmando uma deficiência 

continuada na produção de projecto configurante. De um modo mais preciso, na 

perspectiva das tendências de longa duração, Portugal aparece como uma entidade 

nacional que teve, ou dispôs de, um projecto configurante e, desde então, se revelou 

incapaz de voltar a vencer esse tipo de desafio. 

Hoje, Portugal confronta-se com a questão típica da produção de projectos 

configurantes: qual pode ser o papel de Portugal no espaço europeu e qual pode ser o 

seu sistema de especializações onde possa criar valor na escala europeia e, por 

necessidade da globalização competitiva, na escala mundial? Nada pode garantir que 

esta questão tenha resposta satisfatória, mas tudo exige que a questão seja colocada, sem 

o que não se chegará a saber se havia ou não resposta satisfatória.  

Esta questão é agora mais urgente porque, por um lado, o modelo interno de 

desenvolvimento económico, perdida a dinâmica de crescimento rápida entre meados da 

década de 50 e meados da década de 70, evidencia os clássicos sinais de esgotamento 

(envelhecimento, endividamento, periferização, incapacidade de criação de valor) e 

porque, por outro lado, também a União Europeia, no seu conjunto e com o seu 

alargamento, se aproxima de um ponto de descontinuidade em que se decidirá a sua 

relevância futura no sistema político e económico mundial. Há descontinuidades 
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anunciadas, tanto em termos internos, como em termos externos. A prudência mais 

elementar recomenda que se procure identificar, com antecedência, o que podem ser as 

consequências dessas descontinuidades e, em especial, que efeitos terá uma diferença de 

ritmos e de tempos dessas descontinuidades (porque a ordem das descontinuidades 

poderá ser vital para a intensidade dos seus efeitos). 

De um modo que não será apenas incidental – de facto, é o resultado da identidade da 

questão configurante em duas épocas muito diferentes –, estes temas podem ser 

retomados dentro de uma moldura específica (a mensagem de Alcobaça tal como ela 

ficou expressa no papel configurante dos monges de Cister) e reconvertidos à sua 

expressão presente (como encontrar o equivalente da função dos cistercienses para as 

circunstâncias actuais). Quando aos monges de Cister foi feita doação real de um 

espaço improdutivo e inabitado, um património que tinha de ser dotado de infra-

estruturas e que tinha de ser povoado, o desafio que enfrentavam era do mesmo tipo do 

desafio que é colocado aos habitantes desta zona (como assegurar a valorização do seu 

património e do seu sistema de actividades actuais), mas que também é colocado a 

todos os portugueses (como estabelecer a sua vocação competitiva no quadro europeu 

e nas condições da globalização competitiva). 

O sucesso dos monges de Cister em Alcobaça é considerável, sem paralelo na história 

portuguesa em termos de valorização de activos e de configuração de sectores de 

actividade. Partindo de uma “equipa base” de treze elementos, chegaram a cobrir cerca 

de mil operadores directos e talvez vinte a trinta mil indirectos – o que, nas condições 

de comunicação que tinham ao seu alcance, é uma prova de eficiência organizativa. E 

conseguiram manter essa eficácia por várias gerações, com os inevitáveis 

envelhecimentos e substituições da “equipa base”, o que revela uma efectiva 

consistência conceptual. O modo como a experiência termina pode ser explicada de 

várias formas, a mais importante das quais talvez seja a perda de capacidade de 

inovação que sempre aparece associada à maturação das bases de poder: a partir de um 

determinado ponto da sua curva evolutiva, a conservação do poder adquirido ter-se-á 
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tornado um objectivo mais importante do que a continuação da sua função configurante. 

Mas o facto de esse modelo de modernização a partir de ordens religiosas ter terminado 

na Europa (e na América Latina) praticamente ao mesmo tempo também é uma 

indicação de que terá mudado o centro da função de configuração, que deixa de ter uma 

componente espiritual (a gestão colectiva do temor a Deus) para passar a ter uma 

componente científica de domínio da natureza (técnica em que os cistercienses eram 

peritos, mas subordinando-a a uma reflexão espiritual de prolongamento da obra 

divina). 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas não desaparece a necessidade de 

projectos configurantes, que sejam produtores de sentido e de ordem, de viabilidade e 

de sustentabilidade das actividades. Não é possível retomar a existência, a organização e 

as funções que as ordens religiosas tiveram em Portugal e na Europa, mas continua a ser 

necessário responder à mesma necessidade de configuração a que, na sua época 

histórica, estas instituições de base espiritual souberam responder. Neste sentido, a 

mensagem de Alcobaça é mais do que uma curiosidade incidental, ela tem um valor 

actual que, se trabalhado com a ambição adequada, poderá ser um importante estímulo 

de modernização. 

Crise de integração ibérica 

 
A crise de integração europeia de Portugal tem como traço principal o facto de ter sido 

socialmente entendida mais como uma adesão do que como uma integração. Ao fim de 

um período de duas décadas – mas que poderia ter sido mais longo ou mais curto em 

função das circunstâncias da evolução europeia e mundial – a evidência de que este não 

foi o caminho mais adequado oferece uma oportunidade para a sua revisão. No entanto, 

a integração europeia de Espanha não terá sido melhor sucedida do que a portuguesa, 

ainda que por razões muito diferentes. Mais do que uma adesão, mas menos do que uma 

integração, a óptica espanhola terá sido a de entrada numa plataforma que lhe oferece a 

oportunidade de desenvolver a sua vocação imperial. Para Espanha, a União Europeia é 
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uma plataforma de poder na escala mundial e todas as suas orientações estão centradas 

em não perder posição na hierarquia de poderes dentro do espaço europeu, de ser 

reconhecida como um dos “grandes”. 

Em parte, esta opção espanhola é uma opção castelhana e aparece como resposta a uma 

vulnerabilidade que a integração europeia coloca a todas as sociedades cujo Estado 

nacional é composto por diferentes nacionalidades. A afirmação e a consolidação das 

instituições e dos poderes europeus oferecem a essas nacionalidades subjugadas a 

possibilidade de alterarem o seu sentido de dependência, procurando na capital europeia 

(se existir) a margem de liberdade que a sua capital nacional não pode atribuir a 

nenhuma delas – sob risco de difundir correntes separatistas em todo o seu território. 

Como reacção a esta vulnerabilidade, as concepções formuladas na capital nacional são 

centralistas o que, numa estrutura de multinacionalidade latente, tende a assumir a 

forma imperial: é pela grandeza do conjunto que os dirigentes políticos da capital 

nacional esperam reforçar o sentido de unidade nacional, justificando junto de cada 

nacionalidade que lhe é mais útil pertencer ao núcleo imperial do que transferir a sua 

relação de dependência para um centro europeu. 

A resultante desta vocação imperial de Espanha é a tendência para uma atitude 

anexionista: é da natureza dos impérios procurar aumentar a sua dimensão para assim 

reforçar a sua coesão ao oferecer a cada parte uma plataforma de poder superior. Não 

tem de haver uma expressão formal deste projecto imperial para que ele seja efectivo. 

Em cada momento de escolha, ou em cada momento crítico, a reacção primeira será 

sempre a de preservar a expansão e, em qualquer caso, nunca aceitar a fragmentação. 

Este não é o sentido originário do projecto europeu, que foi concebido justamente para 

neutralizar a expressão de vontades hegemónicas na Europa. Nem sequer é hoje um 

sentido estratégico útil no contexto da globalização competitiva. Por isso, justifica-se 

considerar que também a integração europeia da Espanha fracassou, ainda que por um 

modo menos visivelmente socialmente do que no caso de Portugal. 
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A comparação destes dois casos tem o interesse de revelar a formação de uma 

vulnerabilidade adicional para Portugal: vizinho de Espanha, precisando do espaço 

espanhol para as suas ligações comuns com a Europa, até que ponto será o território 

português integrado no sistema de racionalização espacial espanhol? Esta pergunta é 

mais urgente se as instituições europeias tiverem um período longo de maturação e se a 

crise de configuração em Portugal persistir por muito tempo. A conjugação destas duas 

circunstâncias – que é provável – tenderá a constituir um centro de influência em 

Madrid. Se não dispuser de projectos configurantes próprios, que possam atingir uma 

dimensão europeia e assim corresponderem ao que é o sentido da integração europeia, 

as oportunidades portuguesas tenderão a ser absorvidas por projectos configurantes 

ibéricos.  

Para Espanha, o espaço português é uma área natural de expansão, dentro de um modelo 

geral de completar as suas redes empresariais, de transportes ou de produção cultural. 

Para além disso, é um espaço que deve ser defendido da penetração de interesses de 

outras zonas do mundo que, se encontrarem pontos de fixação em Portugal, podem 

lançar daí estratégias de ataque ao mercado espanhol – e esta é uma possibilidade que 

aumenta de relevância com a persistência de uma crise portuguesa. A constituição de 

um centro de influência em Madrid que opere directamente sobre Portugal não pode, 

pois, ser considerada uma hipótese remota ou que seja o resultado de um excesso de 

precauções da parte portuguesa. Pelo contrário, está mais inscrita na ordem natural das 

coisas do que uma deliberada intenção espanhola de preservar a autonomia de Portugal. 

Estas relações necessárias não precisam de estar expressas em declarações políticas 

formais para serem efectivas. Muitas vezes, a sua sinalização é indirecta e aparece com 

uma frequência que acaba por a tornar natural.  

Esta não é uma relação inédita na história de Portugal. A resolução encontrada em 

contextos anteriores foi produzida por uma combinação de forças internas e externas, 

mas é razoável atribuir-se maior peso às externas do que às internas (sem aquelas, estas 
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não poderiam resistir ao diferencial de potência entre Espanha e Portugal). E não terá 

sido por acaso ou sem a devida ponderação que a essas forças externas foram feitas 

concessões importantes pelo poder político português. É o caso das ordens religiosas, 

com relevo para a Ordem de Cister e para a Ordem do Templo, instituições religioso-

militares que tiveram um papel configurante decisivo na constituição da nacionalidade 

portuguesa. Essas forças externas tiveram à sua disposição um poder de decisão que 

teria conduzido a um resultado muito diferente do que ficou registado na história. Não 

sendo possível reconstituir as motivações que justificaram a opção feita num sentido de 

entre os vários possíveis, fica apenas a evidência de que esses agentes externos não 

foram neutros na determinação do que viria a ser a evolução interna e do que viriam a 

ser as diferenciações nacionais na Europa.  

Também neste aspecto da configuração do sistema de relações internacionais na Europa 

se poderá perguntar o que será o equivalente actual destas forças que operaram no 

passado. Não é provável que sejam as empresas, porque a estas falta a dimensão social 

geral que era oferecida às ordens religiosas pela sua componente espiritual: as empresas 

têm as competências que lhes permitem organizar actividades económicas específicas 

mas não têm vocação para produzirem orientações sociais gerais. Não é provável que 

sejam as universidades, porque lhes falta a autonomia patrimonial que era garantida às 

ordens religiosas pelas doações, ofertas e concessões: as universidades são produtoras 

de conhecimento, mas a sua vocação fica concentrada na formação de recursos 

qualificados para que sejam integrados nos dispositivos funcionais e são poucas aquelas 

que reúnem condições para se dedicar à investigação fundamental, o equivalente do que 

era a reflexão espiritual no passado. Não é provável que sejam os interesses organizados 

da sociedade civil, em formas públicas ou em formas secretas, mesmo quando têm redes 

de ligações supranacionais, porque prosseguem objectivos muito concretos que não têm 

generalização fácil para o conjunto da sociedade. Empresas, universidades, interesses 

organizados podem ter expressão multinacional como tiveram as ordens religioso-

militares, mas não têm a unidade de valores e a generalidade de dimensões de 
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intervenção que lhes permita ter a ambição de actuar na configuração de relações 

complexas na escala europeia. 

A importância deste tema não se circunscreve apenas à avaliação do que podem ser as 

instituições e organizações europeias que poderão gerar as respostas adequadas à crise 

europeia. A importância do tema decorre agora muito mais do facto de nas áreas de 

onde emanam as principais ameaças externas que incidem sobre a Europa, sobre o seu 

domínio dos seus próprios mercados e sobre a sua capacidade competitiva, mas também 

sobre a sua segurança e sobre a sua identidade cultural – o islamismo e a cultura 

oriental, neste último caso com relevo para a cultura chinesa – se encontrar redes 

eficazes de organizações de índole orientadora e espiritual, com capacidade de 

configuração estratégica, que revelam uma eficácia e um poder de mobilização 

comparáveis ao que tiveram as ordens religioso-militares que existiram no passado 

europeu. O que a Europa teve no passado e já não tem hoje é o que as zonas islâmicas 

revelam ter e com uma actividade exuberante, a que fica associada, por efeito dos 

desequilíbrios demográficos entre espaços vizinhos como são a área islâmica e a 

Europa, uma efectiva ameaça à segurança europeia. E o que a cultura oriental, como 

relevo para o caso chinês, evidencia é uma flexibilidade e uma capacidade de adaptação 

a novos contextos que são comparáveis ao que os europeus revelaram no passado. 

Na nova emergência que os europeus enfrentam, por efeito da sua própria evolução e 

por ameaça das evoluções dos outros, os centros estratégicos europeus já não são os 

Estados e ainda não é (e nem é seguro que venha a ser) a União Europeia, sendo certo 

que também não será o Vaticano ou qualquer Igreja, do mesmo modo que não se vê 

como se poderia reconstituir uma vontade de conquista numa cultura que se orienta 

mais pelo signo de Vénus do que pelo signo de Marte. Por sucessivas exclusões de 

partes, fica uma velha instituição europeia que, depois de ter sido subordinada aos 

processos de unificação do poder do Estado nacional, persiste como plataforma 

operacional: as cidades. 
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Na sua composição diversificada, na sua concorrência e na sua capacidade de atracção 

de recursos, contendo no seu interior as universidades e as igrejas, os centros 

empresariais e as constelações de interesses diferenciados, podendo explorar as 

potencialidades dos novos meios de comunicação de modo a fazer deles factores de 

produção de sentido e de mobilização colectiva, podendo articular-se em constelações e 

redes complexas e flexíveis, as cidades europeias são uma plataforma operacional para 

enfrentar o desafio actual do desenvolvimento e da modernização. 

 

Na competição pela produção de projectos configurantes, as cidades e as formas 

superiores de expressão do poder local aparecem na Europa contemporânea como um 

trunfo estratégico, entre a diluição gradual dos poderes tradicionais do Estado nacional, 

os sinais de envelhecimento e maturação das sociedades, as tensões entre projectos 

hegemónicos e imperiais de tipo anexionista e o demasiado lento processo de criação 

institucional da União Europeia. Difícil será conseguir abandonar os hábitos do passado 

de transferência da iniciativa estratégica para níveis hierárquicos superiores – o Estado 

ou a União Europeia – e reconhecer que, no actual quadro de ameaças, as respostas 

eficazes não se decretam, têm de ser construídas através de mobilizações de recursos 

que começam nas bases mais elementares. 
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I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA ESTRATÉGIA 

A. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DAS CIDADES  

O papel estruturante das cidades é anterior ao papel do Estado e poderá vir a revelar-se 

como o factor essencial de continuidade da cultura europeia se for possível articular a 

cidade-capital, herdeira da memória do Estado nacional, com as diversas cidades que 

liguem as suas competências e as suas especializações em redes operacionais, dentro do 

território nacional e nos espaços supranacionais. O processo de desenvolvimento e 

modernização na China e na Índia colocam no primeiro plano este papel percursor e 

promotor das cidades, que evoluem muito mais depressa do que seria a conveniência 

dos respectivos poderes centrais que, pela sua parte, se revelam impotentes para 

controlar ou regular esses processos urbanos espontâneos. Não se pode saber até que 

ponto são estas tensões e desigualdades conciliáveis com a existência de uma estrutura 

política central com capacidade de orientação sustentada a longo prazo, mas é inegável 

que as cidades chinesas e indianas têm hoje papéis e ritmos de crescimento que as 

assemelham ao que foi o papel e o ritmo de mudança das cidades industriais britânicas 

na fase expansiva do capitalismo europeu. 

Estruturas urbanas e estruturas nacionais  

 
As cidades podem, assim, ser vistas como entidades estratégicas com uma efectiva 

capacidade de modernização, evoluindo mais rapidamente, e com maior flexibilidade, 

do que as estruturas nacionais: o que demoraria muito tempo a conseguir na escala 

nacional, com o risco de se desactualizar ainda antes de se concretizar, pode ser 

ensaiado e corrigido com mais facilidade se experimentado primeiro numa escala local 

mais reduzida13. 

                                                 
13 J. Borja, M.Castells, ob. cit., capítulo 5 “Cities as political agents”. 
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As fases iniciais do desenvolvimento europeu, que também foram as mais dinâmicas e 

as que revelaram uma maior capacidade de aceitação social do risco, foram conduzidas 

e alimentadas pelas cidades. Só mais tarde, já em fase de maturação, vieram para o 

primeiro plano os objectivos dos equilíbrios nacionais e da correcção das desigualdades. 

Também no plano político, a tolerância com as desigualdades era maior na fase de 

expansão do que é na fase de maturação: a legitimidade política tende a passar da 

importância dos objectivos para a importância da segurança nos estilos de vida quando 

se passa da expansão para a maturação. No contexto actual, todas as sociedades 

europeias vão ter de enfrentar um novo ponto crítico de escolha estratégica: podem 

continuar a privilegiar a segurança nos estilos de vida e a correcção interna das 

desigualdades, ou o esgotamento do modelo de desenvolvimento europeu, revelado pela 

globalização competitiva e intensificado pelas ameaças de forças hostis que exploram 

as vulnerabilidades demográficas europeias, vai implicar a entrada numa nova fase de 

aumento do risco? 

A resposta a este ponto crítico de escolha estratégica – isto é, que não pode ser resolvida 

sem considerar as implicações do confronto de vontades que aparece quando se 

manifestam forças hostis à continuidade do modelo europeu – não depende apenas das 

elaborações formais ou das avaliações analíticas, também depende da existência de 

instrumentos e de dispositivos de acção que possam dar conteúdo ao que for a escolha 

assumida.  

Escolher a continuidade, com a manutenção da prioridade social e política na segurança 

dos estilos de vida e nos equilíbrios sociais internos, implica saber como neutralizar a 

hostilidade do exterior, e o modo mais comum de o conseguir será através da 

interiorização do que é exterior, com a integração do que é hostil. Neste caso, a 

reformulação do modelo de desenvolvimento europeu seria feita pela aceitação da 

multiculturalidade, implicando uma alteração na expressão da identidade europeia. 

Seria, na prática, o oposto do que foi a escolha das ordens militaro-religiosas, que 

estruturaram a sua visão estratégica e as suas actividades na afirmação de uma 
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identidade europeia rejeitando a multiculturalidade. Mas também seria um processo 

centrado nas cidades, na medida em que esses são os locais onde a mistura cultural terá 

de ser realizada e estabilizada, as plataformas que servem de pontos de acumulação para 

os fluxos da mobilidade. O sucesso desta escolha estaria condicionado pela capacidade 

que estes novos habitantes das sociedades europeias revelassem no sentido da 

renovação ou da revitalização do modelo de desenvolvimento e do modelo de sociedade 

europeus. 

Esta é uma escolha anunciada na tendência dominante da evolução das sociedades 

europeias. O facto de não existirem, na Europa de hoje, ordens militaro-religiosas (que, 

em contraste, existem nas sociedades islâmicas) tem, nas épocas mais recentes, tradução 

prática na perda de relevância dos assuntos militares e dos assuntos religiosos na cultura 

europeia. Este é um sinal de que não há uma efectiva vontade europeia de afirmação de 

uma identidade, e de uma linha estratégica, expansiva e exclusiva – o que, por contraste, 

sublinha a opção multicultural. Todavia, este tipo de escolha não é unilateral e, quando 

o pretende ser, revela-se uma imprudência. A estabilidade do multiculturalismo 

pressupõe a sua aceitação por todas as partes envolvidas de modo a que seja possível 

estabelecer as normas dessa convivência. É justamente essa reciprocidade que se torna 

improvável quando uma das partes interpreta a escolha multicultural como uma 

manifestação de fraqueza de quem a propõe depois de ter sido, no passado, decidida e 

determinadamente monocultural. O convite europeu à mistura de culturas pode não ser 

aceite por aqueles a quem o convite é dirigido. 

Escolher a descontinuidade, reconhecer que o actual modelo europeu, baseado na 

segurança dos estilos de vida e nos equilíbrios sociais internos, não é sustentável nas 

novas condições económicas da globalização competitiva e que a hipótese da 

multiculturalidade não encontra as condições de reciprocidade que são essenciais para a 

sua estabilidade, implica uma crise política de grande intensidade. As populações 

europeias e os eleitorados europeus estão socializados e organizados de acordo com 

expectativas que neutralizam a ideia de risco, pelo que não serão mobilizáveis 
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naturalmente para programas políticos que tenham no seu centro a ideia do confronto 

ou, sequer, do conflito com outras culturas. Mesmo quando aceitam a conflitualidade 

interna entre interesses sociais, as sociedades europeias actuais têm dificuldade em 

aceitar as implicações da conflitualidade com culturas externas que pareçam ter 

intencionalidades imperialistas. A aceitação da descontinuidade não será, portanto, uma 

escolha europeia natural, espontânea. Ela só existirá pela força das coisas, pela 

intensidade da crise – o que significa que só será assumida nas condições mais 

desfavoráveis e com custos sociais maiores. 

Neste segundo ramo das escolhas possíveis – e que não é uma verdadeira escolha, mas 

uma imposição – aparece como fundamental identificar o que serão, nessas 

circunstâncias desfavoráveis, os instrumentos e dispositivos disponíveis que possam 

servir de plataformas de recuperação, ou mesmo de reconstrução. Também aqui as 

cidades aparecem como a hipótese mais promissora para essa função, na medida em que 

oferecem as concentrações mínimas de recursos que podem assegurar a realização de 

projectos de desenvolvimento e de modernização. Há uma escala mínima de recursos 

para a realização de qualquer projecto: no caso dos projectos de desenvolvimento e de 

modernização, a escala mínima será a cidade, tendo em conta que cada uma delas pode 

constituir nó de redes de ligação com outras cidades, o que permite ir aumentando a 

escala em função dos resultados obtidos em cada iniciativa.  

Qualquer que seja a escolha seguida pelas sociedades europeias, mesmo admitindo que 

a escolha por uma venha a conduzir à necessidade de passar para a outra, parece 

justificar-se considerar que as estruturas urbanas são mais flexíveis e mais inovadoras 

do que as estruturas nacionais. E esta diferença de flexibilidade e de capacidade de 

adaptação é real tanto no imediato como no médio prazo. Enquanto as estruturas 

nacionais estão obrigadas a apresentar posições unitárias – a cláusula da validade geral e 

universal das suas normas –, as estruturas urbanas têm maior margem de liberdade, 

podem manter escolhas múltiplas e realizar experiências diversificadas, do mesmo 

modo que podem, pelas suas redes de relações, ultrapassar os constrangimentos e as 
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fronteiras nacionais. Em última análise, será sempre nas cidades que estarão as 

plataformas para a concretização de qualquer das opções estratégicas que as sociedades 

europeias escolherem. 

O contributo de governabilidade oferecido pelas cidades 
 
O ponto anterior procurou explicitar o papel das cidades como instrumentos e 

dispositivos de concepção e execução de projectos de desenvolvimento e de 

modernização tanto em contextos de continuidade como de descontinuidade: as cidades 

serão sempre plataformas necessárias porque asseguram a dotação mínima de recursos 

para a realização desses projectos. O ponto que agora se apresenta considera a 

possibilidade de uma função mais ambiciosa para as cidades: a de poderem oferecer um 

contributo de governabilidade para as crises de governação que se encontram nos 

sistemas políticos europeus. Nesta hipótese, as cidades teriam a capacidade para se 

tornarem centros de racionalização estratégica, podendo aspirar à realização de 

projectos configurantes dentro das suas áreas de influência que compensassem o 

bloqueamento a que as tendências de crise nas sociedades europeias conduziram os 

governos centrais, incapazes de conciliarem, de modo estável, a conflitualidade das 

expectativas dos seus eleitorados. 

A crise do Estado nacional na Europa é, em geral, apresentada como um efeito, 

indesejado e inesperado, da globalização competitiva e do desenvolvimento das 

tecnologias da mobilidade e da comunicação. Nesta leitura, a crise do Estado nacional 

teria sido um efeito do seu próprio sucesso: tendo conduzido a dinâmica de 

modernização e de inovação tecnológica, seria agora ultrapassado por aquilo mesmo 

que tinha promovido e ajudado a produzir. Esta é, porém, apenas uma face do processo 

de declínio do Estado nacional na Europa e que, se fosse o único aspecto a considerar, 

implicaria que o mesmo tipo de declínio se encontrasse em todas as formas de Estado 

existentes no mundo actual, o que equivaleria a dizer que todos os centros políticos 

estariam, afinal, em igualdade de circunstâncias.  
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A análise completa é menos benevolente para os responsáveis políticos europeus. A 

crise do Estado nacional tem modalidades que são específicas do caso europeu e 

derivam de opções internas à Europa e dos modos como foram geridos os fracassos 

posteriores a essas escolhas. Sendo uma crise específica do século XX, é nos seus 

acontecimentos que tem de se procurar a fonte destas consequências indesejadas: a luta 

pela hegemonia europeia, com duas guerras de dimensão mundial; a resolução da 

Segunda Guerra Mundial, que afasta os europeus dos centros hegemónicos mundiais, 

que passam a ser ocupados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, com a 

consequência indirecta da descolonização, que implica o desaparecimento das redes de 

influência que tinham as suas origens na Europa; a legitimação dos poderes políticos na 

Europa com base nas garantias de segurança dos estilos de vida e de equilíbrios sociais 

internos, complementados com políticas activas dos Estados de distribuição de 

rendimentos e de atribuição de direitos sociais com repercussão nos orçamentos 

públicos.  

Estas modalidades internas de compensação da perda de influência mundial e da perda 

do domínio das mobilidades de factores e de produtos poderiam ser sustentáveis desde 

que fosse possível continuar a isolar a dinâmica interna de cada sociedade europeia 

protegendo-a com barreiras proteccionistas. Contudo, essa hipótese teria como 

pressuposto a inexistência de outras vontades estratégicas no sistema internacional: 

seria preciso que as outras forças mundiais estivessem dispostas a, ou interessadas em, 

permitir que a Europa pudesse beneficiar deste especial isolamento que a dispensasse de 

competir com as outras regiões do mundo. 

Durante algum tempo, enquanto ocupou o primeiro plano da cena internacional o 

conflito bipolar Este-Oeste, ou entre o socialismo e o capitalismo, a Europa foi 

protegida pelo equivalente daquele pressuposto, mas não se podia ignorar que era um 

equivalente temporário. Nada do que caracteriza as relações internacionais poderia 

justificar que a Europa fosse mantida num espaço neutralizado onde as regras da 

competição não se aplicassem e onde as sociedades europeias pudessem continuar 
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viradas para o seu interior e para os valores, mais ou menos objectivos, da igualdade e 

da justiça social. Não obstante, os responsáveis políticos europeus continuaram a 

orientar as suas sociedades como se nunca mais tivessem de enfrentar os riscos dos 

confrontos de vontades. 

Quando tiveram de enfrentar o óbvio – nas relações internacionais não há amizades nem 

fidelidades, há interesses –, os dirigentes políticos europeus preferem não assumir as 

suas responsabilidades pelo modo como conduziram as suas sociedades e optam por 

lamentar a perda de poderes do Estado nacional. A verdade é que esses poderes já não 

existem desde que, com a descolonização e com a perda de vontade de combater, os 

europeus perderam a sua capacidade para controlar a evolução de outras zonas do 

mundo que, libertas dessa subordinação, seguiram a via natural de exploração das suas 

próprias potencialidades. O resultado só poderia ser a reabertura das comparações 

competitivas: se a Europa dominou o mundo no passado, isso não é critério válido para 

assegurar que não possa vir a ser dominada por outros centros de poder que se revelem 

mais eficientes. 

Pelo modo como se processou esta evolução, o Estado nacional europeu e os poderes 

das capitais políticas na Europa aparecem agora bloqueados porque continuam 

encobertos, não são apresentados às opiniões públicas e aos eleitorados, os mecanismos 

e as razões que provocam esta degradação ou esta decadência dos atributos da soberania 

nacional. Se os dirigentes políticos parecem estar impedidos de apresentar os 

argumentos que poderiam desencadear a correcção e a adaptação das estratégias 

oficiais, também os agentes sociais, em cada área de actuação, revelam tipos 

equivalentes de dificuldade em assumir o óbvio porque continuam referenciados aos 

poderes, às intervenções e às protecções do Estado – que, ao longo desta evolução, foi 

apropriando, para os seus recursos orçamentais, quotas crescentes do rendimento 

nacional. O Estado nacional europeu, com poderes decrescentes, absorve recursos 

crescentes, o que cria um segundo bloqueamento: sendo o Estado nacional europeu a 

maior concentração de recursos existente em cada sociedade europeia, é natural que este 
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também seja o centro de referenciação para qualquer decisor social quando se trata de 

considerar o financiamento de uma actividade. 

Não se sai deste círculo vicioso através de progressos analíticos, pois as relações 

acabadas de descrever não são desconhecidas dos agentes políticos ou dos agentes 

sociais. A mudança ocorrerá desde que haja outras plataformas operatórias que 

permitam desenvolver outro tipo de racionalidade e de organização de recursos. E o 

candidato mais promissor a essa função de abertura de novos horizontes de acção é a 

cidade: “com uma base económica diversificada, com uma vasta carteira de actividades, 

com uma população socialmente diferenciada, com um mercado de emprego urbano no 

sentido etimológico do termo, isto é, permitindo a troca de todas as gamas de 

qualificações, as cidades constituem as plataformas com menos riscos para gerir 

contextos cada vez mais incertos”14. 

As questões da governabilidade são colocadas porque se acumulam as deficiências e os 

resultados indesejados ao nível da acção governamental15. Para não se reproduzir 

indefinidamente o mesmo tipo de resultados, é preciso mudar de escala, de modo a 

romper o círculo vicioso que se encontra na que é a escala dominante. Nalguns casos, a 

dimensão dos recursos necessários (uma indústria de defesa ou iniciativas na exploração 

espacial) implicará a passagem para uma escala superior. Noutros casos, porém, a escala 

de inovação será uma escala inferior – é o que, em geral, se encontra no caso dos 

projectos configurantes, que ganham em precisão e em condições de monitorização e de 

avaliação regular se forem trabalhados numa escala inferior à do Estado nacional.  

As cidades europeias – pelo seu papel no passado antes da consolidação do Estado 

nacional e pelo seu papel potencial futuro no quadro da degradação, da decadência e da 

crise do Estado nacional europeu – podem ser vistas como “sociedades incompletas, 

                                                 
14 P. de Roo, “La métropolité” em A. Sallez  (org), Les Villes, lieux d’Europe, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, DATAR, 
1993. 
15 R. Mayntz, “Governing failures and the problem of governability” em J. Kooiman (org), Modern Governance, London, Sage, 
1993. 
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com os seus níveis de articulação das lógicas do social e as suas estruturações das 

desigualdades, resultado das interacções de múltiplos actores que operam em diferentes 

escalas e numa perspectiva de longo prazo, onde muitas actividades são estabilizadas 

por um conjunto de organizações mais ou menos ligadas ao Estado: hospitais, escolas, 

universidades, portos, centros sociais e culturais. Os movimentos sociais, as 

associações, as famílias integram-se em diferentes organizações e participam na 

formação, sempre parcial e estável apenas por períodos limitados, de uma certa 

coerência, de uma certa ordem social e políticas locais”16. Nesta sua escala própria, a 

cidade revela o mesmo tipo de relações, tensões, conflitos e problemas que existem ao 

nível da sociedade e das funções do Estado – mas a um nível de complexidade menor, o 

que oferece aos seus agentes maior liberdade, maior grau de atenção aos detalhes e mais 

capacidade de inovação. Falta à cidade, evidentemente, o volume de recursos do Estado 

nacional, mas mesmo esta diferença tem de ser observada e corrigida com sentido da 

relatividade, pois o maior volume dos recursos do Estado pode encobrir o que é a sua 

pequena dimensão em termos líquidos, depois de descontadas as suas obrigações fixas, 

designadamente aquelas que são impostas pelos direitos sociais atribuídos e pelos 

encargos financeiros do endividamento contraído (limitações que não se colocam, pelo 

menos nos mesmos termos, no caso das cidades). 

A escala dos projectos configurantes 

 
Se a cidade pode contribuir, pela sua menor escala, para enfrentar questões de 

governabilidade geradas pelas deficiências de governação reveladas pelo poder 

central, será a sua escala suficiente para a concepção e execução de projectos 

configurantes? 

Nos quadros tradicionais de afirmação do Estado nacional como configuração de 

modelos de desenvolvimento cuja execução podia controlar e proteger com a utilização 

dos instrumentos de política económica, com a gestão das barreiras alfandegárias, mas 

                                                 
16 Patrick Le Galès, ob. cit, p. 261..  
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também com a exigência de acautelar as relações cambiais com a sua moeda, a escala 

dos projectos configurantes era nacional. As suas manifestações regionais existiam ao 

nível das dotações de recursos, sobretudo os recursos naturais que determinavam as 

actividades regionais, ou por efeito das especializações sectoriais, que justificavam a 

concentração de recursos especializados, mas a coordenação geral destas articulações 

era localizada no centro – porque também era no centro que se estabelecia a 

coordenação dos instrumentos de política económica. 

Nos quadros actuais, quando o Estado perdeu o domínio de instrumentos de política 

económica (não tem moeda própria, não estabelece a taxa de juro e não pode ter uma 

taxa de inflação superior à da zona monetária em que se insere sob pena de perda de 

competitividade), a exclusividade do centro produtor de projectos configurantes perdeu 

em grande parte a sua justificação. E a condição de eficácia inverteu-se: nas condições 

actuais, sem ter os instrumentos de política económica associados à soberania nacional, 

o Estado como coordenador central de projectos configurantes fica submerso pela 

variedade de oportunidades e de potencialidades que tem de estudar e avaliar. O que 

antes podia ser simplificado e uniformizado porque o Estado tinha poderes de 

intervenção e de regulação aparece, agora, como uma acumulação de complexidades 

que torna o Estado um produtor e gestor de projectos configurantes muito menos 

eficiente do que um operador local representativo que tem um leque de atenção mais 

restrito. O que antes fazia a diferença – o tipo de instrumentos que cada um podia usar – 

deixou de existir e isso altera radicalmente o valor das intervenções do Estado. 

Mais importante do que a questão da escala – agora que a escala nacional perdeu 

relevância por efeito da alteração dos poderes efectivos do Estado – é a questão da 

atitude, pois um projecto configurante tem, na sua natureza, uma perspectiva de 

inovação e de descontinuidade. Também aqui, a diferença entre atitudes é desfavorável 

em relação ao Estado nas condições actuais. Em termos históricos, o Estado e os 

agentes políticos foram os principais agentes de modernização nas sociedades 

europeias, colocando-se como vanguarda das sociedades europeias. Agora, porém, os 
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Estados e os agentes políticos aparecem muito mais como agentes de gestão da 

continuidade, procurando manter as expectativas sociais que promoveram e ocultando o 

que são os sinais da crise previsível, do que como agentes da inovação e da 

modernização. Neste caso, a escala nacional aparece muito mais associada a uma 

atitude de continuidade que tende a desvalorizar ou a ignorar a inovação e as 

oportunidades locais: perante a necessidade de gestão da crise orçamental, como 

justificar e dar atenção a um projecto concreto bem delimitado, mesmo que tenha uma 

potencialidade configurante? 

A primeira prioridade do poder central é, agora, a de sustentar os valores médios e de 

tentar proteger o que são as situações com indicadores abaixo da média, não tem 

recursos nem capacidade de atenção para o que tem por ambição estar acima da média. 

E ainda menor será a prioridade para o que, procurando atingir o estatuto de projecto 

configurante, tem de aceitar o risco das fases experimentais. Para o poder central 

submerso pelos problemas médios não há atitude de promoção, ou sequer de 

observação, do que procura ser inovador. É este vazio que tem de ser preenchido, o que 

significa que a escala adequada para a concepção e execução de projectos configurantes 

passou a estar definida a um nível sub-nacional, o que é o mesmo que dizer que é ao 

nível da cidade e ao nível regional que se encontram agora as condições mais favoráveis 

para conceber e executar este tipo de projectos. 

Também aqui o ciclo histórico se completa. Antes do Estado, as cidades foram os 

centros da inovação e os motores da mudança, do mesmo modo que foi através das 

cidades que os Estados puderam estruturar as suas bases fiscais. Depois, foi o Estado 

nacional quem assumiu as responsabilidades da coordenação do território nacional, 

favorecendo umas cidades e prejudicando outras, mas sempre cerceando-as na sua 

autonomia e na sua capacidade de gerar a mudança, dentro do princípio geral de que o 

poder do Estado não admitia divisão. Agora que esta forma do Estado nacional está em 

crise, atingido pelas mudanças de longa duração que alteram as condições em que os 

seus poderes se exercem e bloqueado pela complexidade e pela despesa das suas 
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próprias funções numa sociedade europeia moderna, é o Estado que precisa da ajuda 

das cidades para encontrar os agentes intermédios de racionalização que, tal como já 

referimos na Introdução, não podem ser os agentes económicos (que não têm um campo 

de acção com suficiente generalidade para atingirem o estatuto da administração 

política), que não podem ser as universidades (que não têm base patrimonial nem 

continuidade dos seus agentes para poderem ser centros de concepção e de execução de 

projectos com valor configurante – podem concebê-los ou avaliá-los, mas não podem 

executá-los) e que também não podem ser os grupos sociais organizados (porque são 

partes no processo configurante, não podem apresentar-se como dominando todas as 

dimensões do projecto configurante). A Europa redescobre as funções instrumentais e 

estratégicas das cidades no mesmo momento histórico em que tem de reconhecer a crise 

do Estado nacional, uma forma política gerada na Europa e que é, agora, um dos 

factores da sua paralisia e um risco efectivo de descontinuidade e de desconfiguração.  

B. GEOPOLÍTICA DAS CIDADES, RELAÇÕES DE INFLUÊNCIA E RELAÇÕES DE 

COOPERAÇÃO   

Apresentado o papel potencial que as cidades têm ao seu alcance no futuro das 

sociedades e dos sistemas políticos europeus, designadamente para dar conteúdo 

instrumental à percepção da necessidade de mudança e para libertar o Estado nacional 

de responsabilidades e de funções que o estão a bloquear, importa reflectir agora sobre o 

que está contido neste conceito de cidade como agente estratégico com capacidade para 

formular e executar projectos com estatuto configurante. 

A cidade nas suas origens 

 
Comecemos pelo princípio para estabelecer uma definição negativa: o conceito de 

cidade que terá um papel de relevo no futuro das sociedades e dos sistemas políticos 

europeus não é a cidade medieval definida por Henri Pirenne: “Em todas as cidades, os 

burgueses formam um corpo, uma universitas, uma communitas, uma communia de que 



SaeR – Março 2004 - 65 

todos os membros, solidários uns com os outros, constituem as partes inseparáveis. 

Qualquer que tenha sido a razão pela qual lhe foi concedida autonomia, a cidade da 

Idade Média não constitui uma simples colecção de indivíduos. Ela é, em si mesma, um 

indivíduo, mas um indivíduo colectivo, uma pessoa jurídica”17. Esta unidade de um 

actor colectivo que tipifica a cidade medieval resulta do seu próprio processo de 

formação: ela é o resultado de uma concessão de autonomia que se liberta de uma forma 

de poder de dominante agrária com a sua configuração feudal estruturada no domínio e 

protecção dos espaços a partir de um centro de poder, é uma entidade na sua fase inicial 

de afirmação, o que justifica a sua unidade interna, como defesa da sua singularidade, e 

a sua delimitação estrita num território demarcado, aquele que é identificado pela 

concessão de autonomia e pelas suas liberdades18.  

No fim da Idade Média, quando se inicia o processo de afirmação do poder centralizado 

do Estado, as relações em que se integram as cidades são mais complexas, já 

ultrapassam os muros que as delimitam como espaços privilegiados de autonomia 

concedida: “No fim da Idade Média, as cidades inglesas ou francesas compreenderam 

que não podiam ter ambições políticas próprias. A partir de agora, e independentemente 

das modalidades diversas das suas histórias, elas já não se podem conceber fora de um 

reino superior; elas subordinam os seus interesses aos do conjunto do reino. A evolução 

política aparece assim como um factor de primeira importância na sua reorganização. 

De facto, ela explica a prosperidade de um certo tipo de cidade, as capitais regionais, 

que têm funções administrativas, religiosas, judiciais ou universitárias. Todas as formas 

superiores de autoridade favoreceram o seu desenvolvimento. O fim da Idade Média é 

caracterizado pela afirmação das capitais regionais, mais ou menos brilhantes, ao 

mesmo tempo que se multiplicavam os Estados soberanos. Quanto mais a cidade se 

integra no Estado, mais aqueles que têm por função servi-la ganharão importância”19. A 

cidade deixa de ser o espaço delimitado por muros e constituído por uma autonomia 

concedida e começa a desenvolver as suas redes de relações, neste caso com o centro do 

                                                 
17 H. Pirenne, Histoire Économique et Sociale du Moyen Age, Paris, PUF, 1969, p.134. 
18 C. Gauvard, A. Libera, M. Zink, Dictionnaire du Moyen Age, Paris, PUF, 2002, cité, village. 
19 G. Jehel, P. Racinet, La Ville Médiévale, Paris, Armand Colin, 1996, p. 336. 



SaeR – Março 2004 - 66 

poder e que vai ser o Estado. Mas, ao mesmo tempo, diferencia-se internamente, 

deixando de ser a communio originária, para estabelecer hierarquias e interesses em 

função das suas relações com o centro emergente do poder do reino.  

Esta relação é bilateral, pois o centro do poder do reino também precisa das cidades: 

“Instrumento de amplificação da política monárquica, ponto forte para a transmissão 

das suas ordens, as cidades ficam também estreitamente associadas a todas as decisões 

do poder. Recusando-se a ficar passivamente submetidas à ordem política nova que a 

realeza pretendia construir, as cidades conseguiram fazer ouvir as suas vozes para que 

lhes fosse reconhecida uma larga autonomia em termos jurídicos expressos. Seguras 

deste seu poder, as cidades souberam não só afirmar a sua capacidade para governar 

como mostrar a sua vontade de participar na elaboração de uma nova ordem jurídica em 

construção. Poder de produzir regulamentos, poder de julgar e poder de lançar impostos 

são atributos do poder político que, quando são atribuídos, parcialmente ou por inteiro à 

cidade, contribuem para fazer desaparecer as categorias tradicionais e dividem em dois 

grupos muito diferentes, desde meados do século XIII, as comunidades urbanas. À 

cidade que não é considerada como um corpo com capacidade de decisão autónoma 

contrapõe-se, a partir de então, a boa cidade que, no quadro das relações privilegiadas 

que estabelece com o rei, beneficia de um estatuto de autonomia e, mais ainda, é 

considerada como merecendo confiança. Centro de decisão e instrumentos de 

amplificação da política real, a boa cidade aparece ao mesmo tempo como um modelo e 

como um agente na construção do Estado, estimulando a sua génese e reforçando o seu 

campo de acção”20.   

Esta distinção entre a cidade e a “boa cidade” vai desencadear uma mudança lenta e 

pouco perceptível para os que a viveram mas que é essencial para a consolidação do 

Estado nacional: o burguês, habitante da cidade limitada e procurando a defesa da 

autonomia que lhe foi concedida, vai evoluindo gradualmente para o estatuto de 

representante do Estado: este é o efeito da apropriação pelo rei das elites administrativas 

                                                 
20 A. Rigaudière, Gouverner la Ville au Moyen Âge, Paris, Anthropos, 1993, p. 19. 
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urbanas. “Entre o fim do século XIII e o início do século XVII, as “Boas Cidades” 

constituíram um modelo original de urbanização onde as características políticas e 

sociais ocupavam um lugar fundamental. Nesse período, ao lado do rei, da Igreja e da 

aristocracia, a cidade aparecia como o quarto poder, ao mesmo tempo aliada de um 

Estado que se desenvolve e ameaçada por esse mesmo desenvolvimento. Na França do 

Antigo Regime, a história das instituições comunais e a dos modos de ascensão social 

confirmam o contínuo enfraquecimento das formações sociais autónomas que tinham 

sido as cidades na sua fase inicial”21.  

A incorporação da cidade no Estado resulta, no essencial, da incorporação das suas 

elites administrativas: quando estas passam a operar dentro da estrutura do Estado, a 

autonomia das cidades vai sendo diluída justamente porque aqueles que a poderiam 

defender passam a exercer as suas competências integrados nas instituições do poder 

central. É também isso que explica que nos pequenos Estados centralizados, e de 

actividades essencialmente agrícolas, como a Dinamarca e Portugal, as cidades nunca 

tenham sido muito importantes, pois nunca chegaram a ter na sua administração as 

competências que vão ser necessárias para a administração central. No caso de Espanha, 

o processo de autonomização das cidades foi absorvido pela imposição do domínio da 

nobreza sobre os grupos de burgueses que poderem ter defendido a autonomia das 

cidades: é a nobreza que anexa os núcleos urbanos, sendo o seu controlo directo 

assegurado pelos nobres através da estrutura senhorial, e serão os nobres os agentes 

principais da organização e consolidação do Estado espanhol, negociando com o rei a 

repartição dos poderes22. 

Em teoria, o movimento de emancipação das cidades e o movimento de formação do 

Estado nacional na Europa poderiam ter ocorrido simultaneamente e em cooperação, 

com trocas entre as respectivas elites administrativas – e, em grande medida, foi isso o 

que aconteceu nas regiões do Norte da Europa, onde a centralização do poder do Estado 

                                                 
21 B. Lepetit, Les Villes dans la France Moderne, 1740-1840, Paris, Albin Michel, 1988, p. 121  
22 Patrick Le Galès, ob. cit., p. 79-80. 
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encontrou sempre os limites locais das autonomias dos burgos. Na prática, tanto na Grã-

Bretanha como na Europa Ocidental e Meridional, a construção do Estado nacional é 

realizada através da afirmação da unidade nacional – ponto importante para a 

mobilização para as guerras, e sabe-se como as guerras foram instrumentais para a 

delimitação dos espaços nacionais e para a afirmação do Estado na Europa23 – e isso 

tem como consequência a necessidade de reduzir, ou mesmo de eliminar, as pretensões 

de autonomia das cidades. Nestas condições práticas, a centralização nacional opôs-se à 

afirmação das comunidades urbanas24. 

O estatuto das cidades no contexto da crise do Estado nacional na Europa 

O modo como um ciclo acaba não é muito diferente do modo como começa, só que os 

sinais das variáveis se invertem. A reabilitação das cidades e o seu reaparecimento 

como agentes estratégicos de primeiro plano não derivam de um mérito próprio, mas sai 

da degradação e decadência das funções do Estado nacional europeu. Se, no início do 

ciclo, a centralização do poder e a concentração das decisões no Estado eram condições 

de resposta à complexidade dos assuntos respeitantes à defesa da unidade nacional, 

agora é esta mesma complexidade que obriga o Estado a procurar em unidades de 

menor dimensão, ou em sociedades incompletas como são as cidades, o modo de 

responder, com flexibilidade e variedade, aos bloqueamentos gerados na gestão de uma 

complexidade que se tornou excessiva. 

Quando uma dificuldade obriga a procurar soluções, não é esta procura que garante que 

a solução será encontrada. É certo que não procurar seria o caminho mais linear para 

não ter solução, mas procurar com hipóteses de ser bem sucedido implica que se 

reconheça a existência de uma descontinuidade. Mesmo que as cidades venham a 

confirmar a sua potencialidade de ajudar o Estado no tratamento da complexidade das 

sociedades modernas, abertas e competitivas, de mobilidades e de fluxos, não será 

                                                 
23 Charles Tilly, The Formation of National States in Western Europe, Princeton, Princeton University Press, 1975; Coercion, 
Capital and European States, AD 900-1990, Oxford, Blackwell, 1990; C. Tilly, W. Blockmans (org), Cities and the Rise of States in 
Europe, Boulder, Westview Press, 1994. 
24 G. Duby, Qu’est-ce que la Société Feudale?, Paris, Flammarion, 2002, “La structure sociale”, p. 132-159. 
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possível reconstituir os tradicionais poderes e formas do Estado nacional, que se 

baseava na eficácia das fronteiras e nas realidades de espaços diferenciados. O Estado 

nacional europeu que as cidades europeias podem ajudar a superar os seus actuais 

bloqueamentos já será outro Estado – mais regulador do que interventor, mais promotor 

do que executante, mais avaliador do que legislador. Não se volta à cidade emergente da 

Idade Média, como não se volta ao Estado centralizador baseado na soberania nacional 

da Idade Moderna e do século XX. O Estado é outro, e a cidade também é outra. 

As cidades modernas europeias são estruturas fragmentadas, não são unidades sociais 

nem são unidades de interesses. Nos seus contornos espaciais e nas duas dinâmicas 

internas, as cidades são instáveis e diversas, no seu interior formam-se representações 

do que é e do que pode ser que são muito diferenciadas – se o promotor imobiliário 

procura valorizar um património, o proponente da habitação social procura promover a 

justiça social e a distribuição de rendimentos, enquanto que o urbanista e o licenciador 

de projectos procura preservar a qualidade de vida e as opções futuras (sem prejuízo de 

poderem ser “capturados” por interesses particulares e distorcerem as suas propostas 

para darem prioridade a finalidades que não são expressas). A sua composição social, 

misturando os “naturais” com os “rurais” e os “migrantes” que se dirigem para a cidade 

na expectativa de encontrarem melhores oportunidades, é de tipo pluralista, o que se 

reflecte nas modalidades de associativismo urbano (com os “internos” a adoptarem uma 

atitude autonomista e os “externos” a procurarem a defesa dos seus interesses ou dos 

seus direitos referenciando-se aos poderes de intervenção das instituições do Estado 

nacional)25.   

As cidades modernas europeias evoluíram para o estatuto de espaços metropolitanos 

que absorvem os espaços e as populações circundantes, integrando-as num complexo 

sistema de actividades, de redes de transportes e de sistemas infra-estruturados de 

distribuição de produtos essenciais dos aglomerados sociais modernos (água, 

                                                 
25 V. Ruggiero, Movimenti nella Città, gruppi in conflitto nella metropli europea, Milan, Bollati Boringhieri, 2000; M. Auge, Non-
lieux, Paris, Seuil, 1992; H. Lefèvre, Le Droit à la Ville, Paris, Anthropos, 1968. 
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electricidade, gás, telecomunicações, correios, sistemas de abastecimentos, 

equipamentos culturais, espaços desportivos), mas também de condições de segurança 

pública e de factores de discriminação entre zonas qualificadas e zonas degradadas. Se a 

cidade era concebida como um espaço relativamente fechado, a metrópole implica uma 

mudança de escala e uma superior complexidade nas redes de relações e de actividades. 

E a partir do momento em que se verifica esta evolução do espaço urbano para o espaço 

metropolitano, o padrão de referência, mesmo para as cidades que ainda conservam a 

sua estrutura urbana tradicional, passou a ser o espaço metropolitano, dentro da noção 

de que a escala, correspondendo a concentração de recursos, aumenta o campo das 

oportunidades e gera atracção de novos recursos. 

As cidades modernas europeias operam em redes de interligação entre vários centros 

urbanos, que tendem a ser transnacionais e que podem mesmo ter entre si densidades de 

interrelação superiores ao que são as suas ligações com a respectiva capital nacional26. 

Trata-se da generalização do processo de formação metropolitana dentro de cada espaço 

nacional, mas agora alargado (potencialmente) a todo o espaço europeu e beneficiando 

das liberdades de mobilidade no espaço europeu integrado. É natural que estas redes de 

inter-conexões sigam as rotas já conhecidas da história, como acontece com os “arcos 

de prosperidade” que ligam Manchester e Londres a Amesterdão, Roterdão, Hamburgo, 

Frankfurt, Zurique, Genebra, Milão e Turim, ou que ligam Barcelona, Marselha, 

Génova e Milão. Mas também é natural que sejam procurados e promovidos outros 

arcos de maior densidade de interrelações através da promoção de projectos de estatuto 

configurante e que tenham como finalidade principal fazer surgir estas conexões onde 

antes não existiam. Este é o sentido mais forte da integração do espaço europeu, que 

permite estender a todo este espaço o que antes existia apenas na dimensão nacional ou 

naquelas rotas que a história foi consolidando ao longo dos séculos27 e que, a par com a 

perda de poderes intervencionistas e proteccionistas do Estado nacional, é o outro factor 

fundamental de alteração do estatuto da cidade na Europa.  

                                                 
26 A. Bagnasco. L’Italia in Tempi di Cambiamento Politico, Bologna, Il Mulino, 1996; A, Bagnasco, P. Galès, (org), Villes en 
Europe, Paris, La Découverte, 1997. 
27 P. Perulli, La Città delle Retti, Turin, Bollati Bolinghieri, 1999. 
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As cidades modernas europeias procuram estabelecer sinais distintivos que funcionem 

como uma marca singularizada. Nas condições actuais, o que era a antiga relação da 

cidade com a capital nacional com o objectivo de conquistar a atenção do poder central 

a que se seguisse a transferência de recursos para projectos de desenvolvimento, é agora 

a procura de um sinal distintivo, de uma singularidade, que chame a atenção de outras 

cidades, e dos seus investidores, para com elas constituir plataformas de associação e de 

desenvolvimento conjunto.  

Onde as implantações industriais ou as especializações sectoriais criaram a imagem 

distintiva das cidades, as redes de relações são determinadas pelas articulações das 

empresas e o trabalho posterior de promoção da cidade é complementar deste primeiro 

factor de valorização – e, no essencial, tem como principal objectivo manter e reforçar 

as razões que levaram as empresas a escolher esta localização. Durante várias décadas, a 

dinâmica das localizações industriais ou a localização em nós ou portos de redes 

comerciais foi um dos mais fortes dispositivos de desenvolvimento de estruturas 

urbanas na Europa. O facto de as empresas estarem integradas em processos de 

internacionalização também contribuía para a internacionalização das cidades onde 

essas empresas se situavam. Contudo, os processos mais recentes de deslocalização de 

actividades industriais e a provável transferência das principais rotas comerciais do 

Atlântico para o Pacífico terão como consequências crises profundas para essas cidades 

de excessiva dependência da localização industrial e comercial, com uma ligação 

demasiado estreita às empresas que acolhem. 

As cidades que se estruturaram em função da prestação de serviços a áreas circundantes 

ou a regiões do interior têm maior flexibilidade de adaptação, na medida em que têm 

um menor grau de dependência e de especialização e podem responder com mais 

rapidez a variações do número e dos gostos dos que a procuram ou que utilizam os seus 

equipamentos do que acontece com as “cidades industriais”. Em seu favor têm também 

o facto de o tradicional conceito de “interior” que estas cidades serviam ter deixado de 

ser o interior nacional para poder ser agora uma parte do, ou mesmo todo, o espaço 
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europeu integrado. Este alargamento do espaço potencial das “cidades de serviços” 

altera radicalmente o seu tradicional quadro de oportunidades e, em especial, aumenta, 

para números impensáveis antes da integração do espaço europeu, o volume de 

população que pode ser servida por uma específica área urbana que consiga impor uma 

marca distintiva, uma singularidade, um nome na cena europeia. 

Ao contrário do que se passa com as “cidades industriais” – quem consegue captar um 

investimento industrial prejudicou outros candidatos – as “cidades de serviços” podem 

ser complementares umas das outras e podem dividir entre si actividades especializadas 

ao longo das várias fases do ano. Por isso mesmo, as possibilidades de cooperação entre 

“cidades de serviços” são uma nova parte integrante da concepção de projectos em cada 

uma mas que sejam desenvolvidos em rede com outras cidades que ofereçam serviços 

complementares. 

As cidades modernas europeias são (e serão) muito mais um sistema de fluxos do que 

uma delimitação e uma organização de espaços28. As alterações que já aconteceram, e 

que continuarão em desenvolvimento, nas tecnologias da mobilidade e da comunicação 

vêm dar um novo sentido à concepção das redes de interrelações entre estruturas 

urbanas. O espaço deixou de ser uma identificação, contando muito mais os 

movimentos que percorrem esses espaços e a circulação da informação que acontece 

sem referenciação aos espaços (quando muito, continua a haver uma referenciação ao 

tempo, mas apenas em termos de capacidade de atenção dos receptores da informação, 

que não podem estar “ligados” permanentemente, pelo menos em termos individuais – 

ainda que até esta limitação seja superável por equipas operando em turnos). Esta é uma 

mudança radical que pode ser pressentida mas que precisará de várias décadas até poder 

ser socialmente assimilada. Mas é uma mudança radical que aumenta exponencialmente 

a capacidade de produção humana, alterando as medidas tradicionais do que são os 

rimos de desenvolvimento e de modernização – e, portanto, alterando também as 

condições de concretização de projectos configurantes. 

                                                 
28 J. Urry, Mobility Beyond Society, London, Routledge, 2000; M. Castells,  
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A população de referência para a estruturação de uma cidade deixou de ser a população 

residente somada à população que entra e sai em movimentos pendulares (embora 

também neste aspecto a pendularidade envolva pontos a distâncias cada vez maiores). A 

população de referência, essencial para a determinação da escala dos projectos com base 

urbana, passou a ser constituída por todos os que consomem serviços ou utilizam os 

equipamentos de uma cidade, qualquer que seja o seu local de residência. Neste sentido, 

um projecto concebido para uma cidade como espaço de localização pode ter como 

destino um espaço continental, um espaço mundial ou mesmo um espaço virtual (em 

que os consumidores desses serviços e desses equipamentos estão a grande distância ou 

nem sequer se deslocam). O modelo dos parques temáticos – de um santuário a um 

equipamento de diversões – é o exemplo mais imediato e já experimentado desta nova 

dimensão de parques temáticos que alteram o que era o conjunto tradicional de 

projectos para uma cidade. Porém, o modelo mais promissor para pensar o futuro está 

nas estruturas virtuais, que começaram por ter uma localização bem definida e depois 

evoluem para sistemas de fluxos que ficaram sem centro e sem localização unívoca29: 

Silicon Valley começou por ser uma localização específica nos subúrbios de Los 

Angeles, mas hoje inclui pontos ou nós na Índia e na China, em Taiwan ou no Brasil, 

em escritórios, em universidades ou em empresas industriais, porque todos esses pontos 

ou nós estão integrados na mesma rede de actividades. A investigação em biotecnologia 

e em novos medicamentos produz pequenas cidades virtuais cujos “residentes” 

praticamente nunca se encontram e, apesar disso, estabelecem mais interacções diárias 

do que se vivessem na proximidade uns dos outros. 

O que oferece unidade e realidade a estas construções virtuais é a existência de uma 

singularidade, de uma marca, de um identificador, com os equipamentos que permitem 

a estabilidade dessa construção virtual. Sem o identificador e sem os equipamentos, a 

construção virtual não tem materialização, não tem produto nem serviço, não pode ser 

consumida e, portanto, não pode ser valorizada – o que significa que não terá 

                                                 
29 P. Krugman, “How the economy organizes itself in space: a survey of the New Economic Geography”, publicado em W. Brian 
Arthur, S. Durlauf, D. Lane (org.), The Economy as an Evolving Complex System II, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of 
Complexity, Reading, Perseus Books, 1997, p. 239-262. 
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investimento e não chegará a existir. Sem o identificador e sem os equipamentos, 

poderá ser um projecto, mas não poderá ser executado. 

Relações de influência e relações de cooperação 
 

Na formação das redes de interacção entre diversas estruturas urbanas, é útil distinguir 

entre o que são relações de influência (onde uma iniciativa inovadora permite a 

conquista de uma posição de liderança que oferece a quem a detém um período de 

obtenção de rendimentos crescentes) e o que são relações de cooperação (em que 

diversos centros urbanos estabelecem acordos de trocas ou de construção e utilização 

comum de equipamentos de modo a aumentar o seu potencial de oferta de serviços ou 

os seus graus de especialização). Estas relações serão mais frequentes entre estruturas 

urbanas próximas, mas quando se trata de oferta de serviços especializados a distância 

geográfica pode ser uma condição favorável para a exploração de complementaridades. 

A utilidade desta distinção entre relações de influência e relações de cooperação tem a 

ver com a evolução que entretanto ocorreu ao nível do Estado nacional e que vem 

transformar as relações de poder entre cidades e entre regiões.  

O Estado nacional tradicional, com os seus atributos de soberania, era o centro do poder 

nacional e o árbitro decisivo nas articulações entre as cidades dentro do território 

nacional, mas também o principal obstáculo a ligações com cidades de outros países que 

pudessem reduzir a dependência das suas cidades em relação à capital. Um Estado 

nacional enfraquecido, sobretudo se também estiver condicionado por uma crise de 

gestão orçamental e por um processo de integração como o que se desenvolve no espaço 

europeu, já não tem esse poder arbitral decisivo e já não pode opor-se a que qualquer 

das suas cidades conquiste condições de autonomia através das suas ligações com outras 

cidades exteriores ao território nacional. Estas mudanças criam novos problemas de 

governabilidade, designadamente porque não será um processo homogéneo ou 

susceptível de controlo central, é um processo que vai evoluindo em função de 

iniciativas locais em função da receptividade dos parceiros eventuais. Se isso quer dizer 
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que as diversas cidades dentro de cada território nacional vão conquistando graus 

diferentes de autonomia, também quer dizer que agentes externos, cidades localizadas 

noutros territórios nacionais, podem ser os centros de iniciativa que capturam 

potencialidades das cidades nacionais. Para além dos novos problemas de gestão dos 

equilíbrios internos, também há novos problemas de gestão dos interesses nacionais no 

quadro de um espaço europeu integrado. 

A preparação para este novo tipo de relações entre cidades no espaço europeu integrado 

recomenda que em cada plataforma nacional sejam ensaiadas as ligações de cooperação 

entre cidades nacionais para assim aumentar a escala em que ligações internacionais 

possam ser concretizadas. Todavia, esta recomendação encontra uma dificuldade de 

concretização nas relações tradicionais que cada cidade estabelece com a sua capital 

nacional: nessas relações tradicionais, cada cidade prefere a relação bilateral com a 

capital (para assim poder beneficiar das transferências orçamentais) do que estabelecer 

relações multilaterais onde as cidades com maior dimensão ou com maior poder de 

iniciativa ganhem vantagem sobre as outras impondo-lhes a sua influência. E se esta é a 

atitude defensiva de cada cidade nas suas relações com as cidades vizinhas, também é 

este o interesse da cidade-capital, na medida em que preserva aquela que é a sua relação 

de influência natural. 

Para se conseguir escapar a esta inércia de relações tradicionais que perderam as suas 

condições de validade, e na falta de dirigentes políticos que tenham como objectivo 

estratégico promover as associações de cidades dentro do território nacional para as 

preparar para se integrarem em redes supranacionais, é pela via dos projectos 

configurantes que podem ser criadas as plataformas de interrelações. É a dimensão 

requerida para a concretização de um projecto configurante que determina o tipo de 

ligações de cidades recomendável para a sua execução. Será depois, a partir da 

experiência obtida com essa associação para um projecto concreto, que se poderá 

ensaiar ligações mais amplas, para outros tipos de actividade, mais ou menos 

complementares a esse projecto configurante, mas beneficiando sempre da relação de 
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confiança criada entre os responsáveis pelas respectivas autarquias locais. E se for 

possível organizar, para esse projecto configurante, também o apoio do poder central, 

estará a fazer-se uma transição entre o campo de acção tradicional e o campo de acção 

moderno em condições favoráveis para todas as partes. 

Pelo contrário, tudo será mais difícil se o poder central e a cidade-capital optarem por 

prolongar a relação tradicional de dividir as cidades para melhor poderem preservar a 

sua relação de influência, anulando com isso as oportunidades de cooperação entre 

cidades e até impedindo que se concretizem projectos estruturantes que tenham a 

potencialidade de reforçar a autonomia dessas cidades. Esta relação entre o antigo e o 

novo, entre o passado e o futuro, encontra-se em todos os processos de transição, 

havendo sempre quem prefira manter-se por mais algum tempo no quadro do passado, 

porque é o que conhecem melhor e dentro do qual conquistaram as suas actuais 

posições de relevo, do que assumir o risco de avançar para o que não conhecem e que, 

numa perspectiva que consideram realista, nada nem ninguém lhes assegura que irá ser 

o futuro. As transições só são fáceis quando as pontes com o passado são cortadas e já 

não é possível voltar para trás. É o que acontece quando a intensificação da crise – no 

caso do poder local, a intensificação da crise de gestão orçamental que neutraliza a 

acção do poder central nacional – obriga a procurar para as cidades a sua condição 

própria de autonomia. 

C. A DIMENSÃO ESTRATÉGICA DE ALCOBAÇA: UM PROJECTO 

CONFIGURANTE A PARTIR DE UM EQUIPAMENTO DE DIMENSÃO MUNDIAL 

 
Os pontos anteriores foram formulados com a finalidade de construírem um referencial 

de análise e de decisão para um caso concreto de autarquia local, o concelho e a cidade 

de Alcobaça. Desses pontos sublinha-se agora o que o que tem maior efeito 

condicionador sobre o que se pode propor para este caso concreto.  
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Em primeiro lugar, sublinha-se que a continuidade não é possível: o nível de 

desenvolvimento e de modernização atingido pelo concelho e pela cidade não lhes 

assegura, numa óptica de longo prazo, nem a autonomia nem as bases de 

sustentabilidade para manterem o nível de rendimentos actual, mas também não pode 

esperar do poder central, bloqueado por uma crise de gestão orçamental, um estímulo 

que permita lançar novos projectos de desenvolvimento e de modernização.  

Em segundo lugar, sublinha-se que o desenvolvimento e a modernização de autarquias 

locais não se pode conceber em termos de incrementos graduais e de evolução 

equilibrada, precisa de projectos configurantes que determinem a escala de recursos e 

de ligações que permitam realizar os saltos qualitativos que são os sinais reais de 

modernização: escolher a continuidade é o mesmo que desistir da modernização, e isso 

terá como resultado a decadência.  

Em terceiro lugar, sublinha-se que a dinâmica de integração do espaço europeu, em 

simultaneidade com a perda de poderes e de recursos do Estado nacional europeu, 

alteraram o modo como se concebe e estabelece a autonomia das cidades, que precisam 

agora mais de se integrar em redes de relações transnacionais do que de preservarem as 

suas relações de dependência e de protecção com o poder central nacional – e este é um 

sublinhado reforçado no caso das “cidades de serviços” que não têm ao seu alcance as 

especializações naturais (e as correspondentes vulnerabilidades em termos de evolução 

da tecnologia e da competitividade) que se encontram nas “cidades industriais”.  

Em termos gerais, pode concluir-se que Alcobaça – concelho e cidade – tem de mudar 

mesmo que seja apenas para manter o nível de rendimentos que tem agora, precisa de 

um projecto configurante para fazer essa mudança em termos de obter um salto 

qualitativo de modernização e terá de explorar a sua dimensão de “cidade de serviços” 

para poder sustentar esse salto qualitativo ao mesmo tempo que qualifica e moderniza as 

actividades económicas que existem no concelho, que não têm potência suficiente para 

fazer deste espaço uma “autarquia local industrial”. 
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O produto de um projecto configurante: o efeito cisterciense 

 
Muitos séculos antes de estas características das cidades modernas – entendidas como 

sociedades incompletas, como configurações populacionais que não são nações nem 

Estados, mas que são complexas e múltiplas nas suas estruturas internas – os monges de 

Cister confrontaram-se com um problema idêntico ao que se coloca hoje no contexto 

das descontinuidades e das mudanças nas sociedades europeias30.  

Na linguagem de hoje, os monges de Cister formavam uma rede virtual, com um 

identificador próprio e com uma tecnologia que lhes permitia transformar zonas 

inóspitas e despovoadas em espaços produtivos e habitados. Participaram activamente 

nas dinâmicas políticas que vão ser constituintes das nacionalidades europeias, 

empenharam-se nos confrontos militares e nas estruturações das ordens sociais locais 

em várias zonas da Europa, articulavam-se por todo o espaço europeu e, em cooperação 

com outras organizações idênticas como a Ordem do Templo, organizaram expedições e 

operações fora do espaço europeu. Em termos de escala, há uma grande desproporção 

entre a dimensão dos meios humanos e materiais que tinham à sua disposição e a 

dimensão dos objectivos que conseguiram realizar. Uma avaliação objectiva das suas 

possibilidades, considerando esta diferença de escalas entre recursos (desde logo, o 

número de protagonistas ou de activistas) e objectivos (mesmo admitindo que alguns 

foram sendo definidos à medida que se concretizavam os sucessos das fases anteriores) 

concluiria que o programa dos monges de Cister não poderia ser realizado. E, não 

obstante, conseguiram transformar o inóspito e despovoado em produtivo e habitado 

porque assumiram o risco de aceitar e explorar a descontinuidade. Tinham uma ideia e 

dominavam a tecnologia para a realizar, tinham um sistema de reflexão para interpretar 

as experiências e tinham um espaço europeu que esperava uma configuração depois das 

trevas da Idade Média. 

                                                 
30 Dictionnaire du Moyen Age, ob. cit., cisterciens, spiritualité cistercienne, Bernard de Clairvaux, monachisme, monastère. 
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Serviram-se de alguns dispositivos que lhes permitiram explorar a descontinuidade e a 

consequente oportunidade de configuração. Delimitaram o campo de intervenção: 

operaram em sociedades incompletas que existiam dentro de sociedades completas: as 

terras que infra-estruturaram foram-lhes concedidas por um poder político que lhes era 

formalmente superior e a sua actividade local processava-se dentro de uma sociedade 

que era comandada e gerida por um poder central – isto é, delimitaram um espaço local 

como uma estrutura de cidade onde não havia nenhuma cidade, mas apenas a sua 

potencialidade. Estabeleceram uma condição de atractividade: acolhiam os criminosos 

que ficavam imunes à punição da justiça real, mas ficavam condicionados a não poder 

abandonar essa área de protecção e ofereciam o direito à terra trabalhada utilizando 

equipamentos, conhecimentos e infra-estruturas fornecidos e construídos pelos monges. 

Definiram a condição da reprodução: exerciam o seu direito de tributação sobre a 

produção obtida de modo a que o conjunto – produtores e organização – pudessem 

subsistir de modo sustentado. Dominaram a tecnologia da transformação do inóspito em 

produtivo: o controlo da água e o desenvolvimento da hidráulica constituíram as bases 

do seu poder de inovação, sabendo adaptar esses conhecimentos a cada região concreta 

em que operaram e até às variações que ocorriam dentro de cada região.  

Não encontraram resposta para o problema da eternidade, e a Ordem de Cister, como 

todas as construções humanas, ou era destruída num confronto de interesses políticos, 

como aconteceu com a Ordem do Templo, ou era destruída pelo efeito do seu sucesso e 

da entrada na fase de maturação, depois de perdida a sua capacidade de inovação e 

quando ficou apenas a necessidade de reproduzir a sua grandeza através de uma 

dependência crescente da tributação. Perdida a sua dinâmica ascendente, também 

porque a dinâmica do mundo fez surgir outras tecnologias, outras actividades e outras 

formas políticas, os monges de Cister não encontraram a fórmula da reinvenção e 

perderam a sua viabilidade. A descrição deste processo histórico poderá privilegiar mais 

uns aspectos do que outros. O excesso de exploração e de tributação que foi preciso 

impor para sustentar a fidelidade e os interesses dos múltiplos agentes que foram sendo 

necessários para administrar a obra dos monges, que passaram a ser meras peças 
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centrais de um mecanismo que já não controlavam e do qual partes eram apropriadas 

por interesses particulares é um dos modos de descrever a fase de degradação. Outra 

descrição possível é a que sublinha o efeito da lenda das riquezas e dos tesouros dos 

monges no imaginário de populações que já não guardavam nenhuma memória do que 

tinha sido a obra de transformação do inóspito em produtivo e que encontravam na 

hipótese da distribuição do que era dos monges a resposta para todas as suas carências e 

a satisfação de todas as suas ambições. Menos interessante parece ser a descrição de que 

a decadência e o colapso se devem a uma errada escolha política do Abade de Alcobaça 

no confronto entre absolutistas e liberais: não só é um pretexto demasiado conjuntural 

para um desenvolvimento que ocorre no prazo longo, como relega para segundo plano o 

facto de a Ordem de Cister evidenciar os mesmos sinais de decadência em todas as suas 

outras posições na Europa. 

Não obstante o seu fim revelar que tinham perdido a capacidade de concepção 

configuradora que constituíra a razão de ser do seu prestígio e do seu poder, apesar de, 

para gerirem o seu sucesso, poderem ter descurado a meditação e a reflexão para se 

dedicarem à administração e ao exercício da influência política – a necessidade de 

assegurar a continuidade de uma entidade como os coutos de Alcobaça é dificilmente 

compatível com o espírito originário dos que têm a capacidade efectiva de configuração 

de projectos e de dinâmicas sociais – os monges de Cister projectam uma mensagem 

para os tempos actuais. Não é provável que a Europa reconstrua a dimensão espiritual 

das ordens religiosas, como não é provável que a Europa retome o espírito de expansão 

e de combate das ordens militares. Também não é provável que as tecnologias do futuro 

estejam na agricultura e no domínio das águas, apesar de as ameaças ecológicas 

poderem vir a revalorizar o que hoje passa por estar adquirido. Se voltasse a haver uma 

vocação cisterciense, os monges de Alcobaça teriam uma actividade muito diferente, 

mesmo que a sua função de geradores de projectos configurantes fosse certamente a 

mesma. 
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Este é o desafio que Alcobaça coloca a Portugal: simular o que fariam hoje os treze 

monges de Cister vindos da Borgonha, os que vieram para as terras do Alcoa e do 

Baça – depois de terem combatido nas batalhas contra os infiéis – e quando o espaço 

europeu ainda não estava segmentado pelas fronteiras das nacionalidades mas ficava 

dividido e retalhado pelas dificuldades da mobilidade, quando não havia imprensa e o 

conhecimento tinha de ser transmitido pelos códices e pela cópia manuscrita. É um 

desafio, porque o que já foi feito, nessas condições ingratas e inóspitas, deverá poder 

voltar a ser feito, em condições instrumentais mais favoráveis e que possibilitam a 

contracção do tempo de realização. 

Mas também é o desafio que Alcobaça coloca à Europa, agora que o espaço europeu 

está integrado (ou já numa fase muito avançada da sua integração) e quando a Europa se 

encontra confrontada com ameaças, geradas por si própria e vindas das regiões que lhe 

são vizinhas, que põem em causa a identidade cultural europeia. André Malraux previa, 

quando mais ninguém o fazia na Europa cientista e materialista, que o século XXI seria 

espiritual e religioso. Para um islâmico, essa era uma evidência, como também o era 

para um judeu depois do Holocausto. A Europa descobre agora que Malraux viu o que 

outros não viam nem consideravam credível: quando uma maioria qualificada esperava 

viver a expressão máxima do domínio dos valores culturais europeus, expressos das 

Américas ao Oriente, a Europa vê-se perante a necessidade de meditar e de reflectir 

sobre si própria numa emergência de defesa da sua subsistência, do seu nível de vida e 

da diversidade dos seus estilos de vida, das suas expectativas de segurança e da sua 

convicção de que lhe estava prometido um crescimento continuado, um progresso 

cumulativo. 

A mensagem dos monges de Cister, qualquer que ela seja – porque não é seguro que o 

que está descrito nos manuais da História europeia seja a sua mensagem verdadeira –, 

vai voltar a ser necessária para a Europa actual e futura. É porque a maioria qualificada 

dos europeus está a ser surpreendida pela evolução dos primeiros anos do século XXI 

que a reflexão sobre o passado, designadamente pelas grandes obras de configuração, 
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vai ter um papel estratégico de primeiro plano nas próximas décadas na Europa. E quem 

estiver em condições de organizar esse trabalho de reflexão terá uma especialização 

relevante a oferecer no espaço europeu.  

Que tecnologias escolheriam hoje os monges de Cister, se existissem, para formular os 

seus projectos configuradores? O inóspito dos tempos presentes não está na agricultura 

e na valorização dos terrenos – e só voltará a estar na eventualidade de uma catástrofe 

ecológica. O inóspito de agora está nas mentalidades, nos modos de conceber a defesa 

dos interesses próprios e de pensar o futuro. Se é assim, as tecnologias centrais são a 

informação, o seu tratamento pelos meios de comunicação, a produção de codificações 

da realidade com conteúdo informativo e estético – do que se trata agora é da 

agricultura dos espíritos mais do que da agricultura das terras. A Biblioteca de Alcobaça 

já não seria configurada como um depósito de conhecimento mas como um centro 

difusor de conhecimento em formas que sejam esteticamente competentes, isto é, que 

tenham um valor de mensagem superior ao seu conteúdo informativo. 

Para desenvolver este projecto configurante não precisariam de ser mais do que os treze 

previstos na regra da Ordem de Cister. Os promotores iniciais não têm de ser muitos 

quando a mobilidade é fácil, quando as redes de comunicação permitem a existência de 

equipas numerosas apesar de os seus elementos nunca, ou raramente, se encontrarem. 

Precisam, evidentemente, de equipamentos para que seja possível o tratamento da 

informação em suportes esteticamente competentes. E precisam de responder a uma 

necessidade que justifique a existência e a difusão desse tipo de produtos – mas essa é a 

obrigação de um projecto configurante: detectar a procura potencial e fazê-la existir 

com a oferta que souber produzir. Um projecto configurante tem sempre, na sua base, 

uma aposta, um sentido de risco, porque ele há-de corresponder a qualquer coisa que 

não existe antes. Para os verdadeiros monges de Cister, a sua aposta foi de tipo político, 

previram a evolução da Europa no sentido da constituição de nacionalidades e 

colocaram-se na posição de virem a receber concessões especiais em recompensa pela 

sua participação activa na formação dessas nacionalidades. Não eram apenas agentes de 
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valorização de terras inóspitas, eram operadores empenhados na política europeia e nas 

políticas nacionais emergentes. A aposta hoje será que a Europa, no seu conjunto, e 

cada uma das suas sociedades, em particular, vai procurar uma dimensão espiritual que 

responda aos tempos de crise e de descontinuidade que vai viver. Se existissem hoje 

monges de Cister é admissível que aceitassem esta aposta e que estruturassem os seus 

projectos configurantes nos sectores da informação, da comunicação e da produção 

estética. 

Alcobaça moderna: o movimento por inércia no vazio 

 
Alcobaça é uma construção cisterciense. Não é Alcobaça que produz o Mosteiro, é o 

Mosteiro que produz Alcobaça, juntando os dois rios num exercício de engenharia 

hidráulica e, depois de esvaziado o Mosteiro, gerando uma cidade e um concelho no que 

se pode designar como um exercício de tradução político-administrativa do antigo no 

moderno, mas que é uma tradução burocrática, não conseguiu reconstituir a sua 

vitalidade originária – o que é o mesmo que dizer que não retomou o seu antigo poder 

configurante. É uma tradução paradoxal: sem o Mosteiro habitado e funcional, 

Alcobaça movimenta-se por inércia no vazio que é constituído pelo próprio Mosteiro, 

não consegue estruturar condições de autonomia e, portanto, não consegue estabelecer 

as condições do seu desenvolvimento e modernização. Ao mesmo tempo, o Mosteiro, 

vazio e formalmente relegado para o estatuto inerte de monumento, é uma massa 

demasiado grande para o que são as possibilidades de o integrar no sistema de 

actividades económicas existente na cidade e no concelho. A eventualidade da sua 

degradação destruiria a cidade como ela hoje existe, mas a sua conservação, dentro do 

estatuto de monumento ou de museu do passado, não gera rendimentos que justifiquem 

a despesa que implica. Tendo gerado Alcobaça, o Mosteiro tem potência suficiente, 

mesmo vazio – sobretudo se continuar vazio – para a destruir. Não há nenhum outro 

exemplo comparável em Portugal, porque também não há nenhum outro caso de 

articulação tão directa entre uma estrutura funcional – o Mosteiro – e um aglomerado 

urbano. 
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Esta ambiguidade da relação de Alcobaça com o Mosteiro também tem uma expressão 

social e patrimonial. Desde 1834 que se iniciou um tempo e um processo longos de 

distribuição do património acumulado pelo Mosteiro, e essa distribuição é estruturante, 

ainda hoje, das bases patrimoniais que determinam as estratégias e as iniciativas locais. 

No início deste processo está a dinâmica da revolta contra os monges, vistos como 

agentes de exploração das populações locais, mas também vistos como os detentores de 

riquezas e tesouros (estes provavelmente míticos) que estimulavam as imaginações dos 

atacantes. O ataque tinha, apesar de tudo, uma vaga fundamentação jurídica: as terras de 

Alcobaça tinham sido concedidas pelo rei aos monges e, tendo fugido os monges, o 

objecto da concessão revertia para o rei, para o Estado. No intervalo, entre o facto da 

fuga e a invocação do direito, este património era de todos os que lhe lançassem mão, 

ainda que não soubessem o que fazer com ele na forma em que lhe lançavam mão. Por 

isso, o movimento inicial terá sido mais de destruição do que de apropriação. 

O Estado, porém, não tinha capacidade para retomar a mesma função que os monges 

tinham concretizado ao longo de séculos e nem sequer é provável que essa função 

pudesse ser continuada nesses mesmos termos. Por isso, ou porque a necessidade de 

recursos financeiros a tal obrigasse, optou pela fragmentação desse património através 

da venda. A organização deste património em coutos e granjas facilitou a sua 

comercialização, tendo em conta que não haveria disponibilidades de capital privado 

que pudessem cobrir o valor da unidade desse património. Mesmo que a função 

configurante originária ainda pudesse ser actualizada, esta fragmentação do património 

do Mosteiro implica uma descontinuidade radical: o programa de Cister terminou, já 

não será mais possível reconstitui-lo. 

A destruição da Biblioteca terá sido, de entre as expressões da revolta popular, a que 

aparece, na perspectiva do presente, como menos desculpável. Teria sido uma atitude de 

rejeição da cultura, uma forma de violência contra a inteligência que tinha conseguido 

produzir projectos configurantes para uma vasta zona, um acto de destruição que fazia 

desaparecer o que seria necessário para o futuro. Talvez tivesse sido tudo isso, mas 
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também terá havido uma razão instrumental mais importante do que a atitude em 

relação aos objectos da cultura. Na Biblioteca do Mosteiro estavam também os registos 

administrativos, o deve e o haver da contabilidade, mas também as informações sobre 

cada um dos habitantes dos coutos – famílias cujo passado certamente teriam os traços 

do que levou muitos a acolherem-se às terras de Alcobaça, procurando refúgio da 

justiça real. Como também estariam os registos de propriedade das terras que tinham 

sido atribuídas pelos monges aos que a trabalhavam. A destruição da Biblioteca não terá 

sido apenas a manifestação da rejeição de objectos da cultura e do conhecimento, 

também terá sido a tentativa de fazer desaparecer o que se queria esquecer do passado. 

Neste sentido, há uma diferença entre os saques do passado, designadamente os que 

foram praticados durante as invasões francesas, e o saque e as destruições praticados 

pela população local contra o Mosteiro de que viviam. Nos primeiros casos, houve um 

ataque ao poder, eram operações com uma finalidade estratégica accionadas por quem 

pretendia ocupar o poder ou, se não o conseguisse, diminuir esse poder destruindo os 

seus instrumentos ou os seus símbolos. No segundo caso, há uma dissolução do poder, 

estrutura-se o vazio onde antes havia um centro de decisão. O que foi depois distribuído 

tinha, certamente, valor patrimonial, para o Estado que o vendeu e para os particulares 

que o adquiriram e puderam formalizar justamente porque compraram ao Estado, o 

intermediário que legalizou a operação. Mas já não podia ser um centro de decisão 

depois da fragmentação do património de Alcobaça. 

Perdida a unidade estruturada, desaparecida a capacidade para adaptar os equipamentos 

e as funções à evolução dos tempos e das coisas – a perspectiva dos monges era de 

longo prazo e de continuidade, pelo que os trabalhos de manutenção e de adaptação 

eram vistos como investimentos nessa continuidade, uma atitude muito diferente da que 

terão os proprietários individuais que precisam de resultados a curto prazo para 

justificarem o investimento feito na aquisição –, o que fica é uma multiplicidade de 

actividades de pequena dimensão, nenhuma delas com dimensão para poder ser uma 

base de projectos configurantes. 
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Há uma estrutura resultante deste processo de esvaziamento do Mosteiro e ela subsiste 

no tempo, mas num equilíbrio instável situado num baixo nível de modernização e de 

complexidade das suas articulações, sempre próximo dos valores da inviabilização. É 

uma estrutura vulnerável a variações conjunturais dos mercados e é incapaz de 

assegurar a sua reprodução, o que só aconteceria se houvesse um grau de inovação local 

que permitisse acompanhar a evolução competitiva. Não há um modelo de 

desenvolvimento, apenas há actividades de subsistência ou iniciativas isoladas que 

exploram uma qualquer oportunidade local, sem garantia de continuidade entre gerações 

e sem uma concepção ou uma vontade de articulação entre diversos sectores de 

actividade económica. 

Alcobaça tem, assim, um vazio no seu centro. A distribuição do património do Mosteiro 

não originou novos centros de decisão. Não foi encontrada função para o Mosteiro, mas 

reconheceu-se a existência do vazio, procurando-se responder-lhe com a sua ocupação 

para actividades desconexas que, pela sua natureza, não poderiam revitalizar este espaço 

construído: instalações militares, hospital, hospício têm de comum o facto de estarem 

tuteladas pelo Estado como proprietário do edifício – que, como se compreende, não 

encontraria comprador. Quando se consegue libertar o Mosteiro destas funções 

“oportunistas”, não se resolve o vazio, pois a passagem do Mosteiro para o estatuto de 

monumento – mesmo que integrado no património mundial – mais não é do que o 

reconhecimento de que é uma construção vazia. 

Enquanto este vazio não for preenchido, é nele que se encontra a maior ameaça a 

Alcobaça e o maior obstáculo à identificação e à exploração das suas oportunidades. 

A inserção regional de Alcobaça: uma zona neutra num espaço metropolitano em 
formação 
 
Centrada na sua estrutura de coutos e unidades de exploração ou granjas que estavam 

coordenadas por um centro no Mosteiro, depois fragmentada em pequenas propriedades 

e em actividades de pequena dimensão, Alcobaça não tem redes de ligações naturais 
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com outras cidades. É, do ponto de vista espacial, uma zona neutra, mantida 

historicamente como um espaço isolado e, nos tempos mais recentes, sem núcleos 

dinâmicos com potência suficiente para serem centros de atracção ou para serem pontos 

de aliança com interesse para outras localidades. 

Na escala nacional, Alcobaça situa-se num espaço intermédio que aguarda a 

concretização de uma configuração metropolitana relevante que, implicando a 

integração de um volume de população da ordem dos cinco milhões de habitantes, 

significa a integração do espaço litoral Lisboa-Porto, com áreas de influência até à 

Galiza, Algarve e Évora-Castelo Branco. No entanto, nem mesmo a incorporação da 

área intermédia central em que Alcobaça se localiza lhe oferecerá a recuperação de uma 

oportunidade de centralidade porque não tem nenhuma especialização que a distinga e 

que a torne necessária para a junção destes diversos espaços locais numa área 

metropolitana alargada. Neste sentido, a sua incorporação será passiva, arrastada por 

uma corrente em que não será protagonista. 

Na escala do espaço europeu integrado, a constituição de uma área metropolitana na 

dimensão dos cinco milhões de habitantes é uma condição de relevância estratégica de 

Portugal. É uma plataforma desta dimensão que permite estruturar funções e oferecer 

serviços que possam ter como referencial de procura o espaço europeu integrado. Uma 

dimensão inferior a esta não permite a Portugal e a actividades que se realizem em 

Portugal ganhar condições de autonomia, o que implicará que os núcleos de actividade 

em Portugal tenderão a ser integrados por redes coordenadas a partir de outros espaços 

nacionais e, em especial, a partir de Espanha. 

A dimensão das cidades e dos espaços metropolitanos é, nas condições actuais e futuras, 

um critério de primeira importância para a determinação das oportunidades de 

desenvolvimento e de modernização. Se, nas condições do passado, a população com 

idade compatível com as funções militares era um critério de definição do poder ou, 

pelo menos, da capacidade para defender a autonomia nacional contra ameaças 
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externas, nas condições do presente e do futuro o volume da população susceptível de 

ser integrada em actividades económicas condiciona a atractividade de uma região ou 

de uma autarquia local: o volume de população é necessário para que possa haver 

diferenciação de funções e diversificação de sectores, e só onde existir um volume 

populacional adequado se justifica fazer o investimento na sua formação e, depois de 

assegurada a qualificação dessa população em idade activa, se justificará fazer os 

investimentos que permitam utilizar esse volume de população e a sua qualificação. 

Onde não existir este volume mínimo de população não se poderá esperar conseguir 

mais do que investimentos pontuais, que correspondem à utilização de um equipamento 

específico e de uma tecnologia bem definida, servindo-se desta população nesta 

localização como poderia ser em qualquer outro local, e não haverá, ou só haverá 

incidentalmente, difusão desse investimento para outros sectores e para outros 

investimentos.  

Nem Portugal oferece hoje, em termos de plataformas metropolitanas estruturadas, este 

volume mínimo de população utilizável em actividades económicas de tecnologias 

evoluídas (o que impede a imitação da estratégia da Irlanda de captação de investimento 

externo e também não lhe permite beneficiar da deslocalização industrial do centro da 

Europa para as periferias, o que significa que perde oportunidades tanto na gama alta 

como na gama madura das actividades industriais), nem Alcobaça pode aspirar a 

conseguir alterar o seu perfil demográfico desfavorável (população reduzida, 

envelhecida e sem qualificações) de modo a vir a ter um papel protagonista no processo 

de formação da necessária plataforma metropolitana. A rapidez da constituição de uma 

plataforma metropolitana desta dimensão depende de três factores principais. Em 

primeiro lugar, da determinação política do poder central na realização deste objectivo, 

que terá de tomar consciência do papel estratégico que tem a formação da dimensão nas 

condições da globalização competitiva e quando se forma o espaço integrado europeu. 

Em segundo lugar, do entendimento dos dois pólos sub-metropolitanos, Lisboa e Porto, 

de que este objectivo será essencial para a valorização de cada um deles. Em terceiro 
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lugar, da qualidade, solidez e motivação dos pólos intermédios que funcionam como 

pontos de apoio na organização da malha metropolitana. 

É em relação a este terceiro factor que tanto Alcobaça, como toda a região do centro 

geográfico, têm de estabelecer as suas escolhas estratégicas: desempenhar um papel de 

iniciativa e de participação que valorize a sua posição como elemento intermédio ou 

ficar à espera que esse processo de integração metropolitana, no ritmo decidido pelo 

entendimento entre Lisboa e Porto, os arraste por mero efeito automático. Para 

Alcobaça, o desafio é decisivo, pois com as suas características actuais, se não revelar 

capacidade para lançar um projecto configurante, não poderá aspirar a ter qualquer 

papel nesse processo de integração metropolitana. 

Se apenas forem considerados os discursos oficiais dos responsáveis pelo poder 

autárquico ou os documentos das autoridades que formulam as políticas de ordenamento 

do território, o processo de integração metropolitana não é uma prioridade ou nem 

sequer é um tema considerado como merecendo atenção. Parece ser muito mais 

importante a disputa entre as diversas autarquias locais para conseguirem umas 

vantagens marginais para as suas cidades e para os seus concelhos, a ninguém 

ocorrendo questionar se essas entidades têm dimensão relevante no espaço europeu 

integrado. As dificuldades criadas pela gestão da crise orçamental tenderão, por sua vez, 

a concentrar ainda mais a atenção de todos – autarcas e decisores políticos centrais – na 

disputa paroquial por verbas orçamentais e por fundos comunitários. Contudo, não será 

possível manter por muito mais tempo estas disputas distributivas silenciando as 

questões centrais da competitividade de Portugal e do seu papel no espaço europeu 

integrado. O que haverá para distribuir será cada vez menos relevante, tanto em volume 

de verbas como em interesse das suas aplicações.  

Mais cedo ou mais tarde – e quanto mais tarde, pior – será evidente que não se pode 

continuar a investir em rotundas e em serviços sociais que não fazem alterar os 

indicadores de produtividade. E o que agora não se discute acabará por aparecer no 
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primeiro plano: qual a unidade estratégica de referência que Portugal deve usar para 

operar com relevância no espaço europeu integrado? Será a cidade e o concelho ou 

serão as redes de cidades e as plataformas metropolitanas? Qualquer análise das áreas 

europeias mais desenvolvidas mostra, sem margem para dúvidas, que a unidade 

estratégica de referência é constituída pelas redes de cidades e pelas áreas 

metropolitanas. Seguir outro caminho não abre oportunidades nem forma linhas de 

orientação estratégicas. 

Quem estiver melhor colocado quando se verificar esta mudança no modo como se 

analisa o ordenamento territorial em Portugal e como se concebe o papel das cidades e 

das autarquias locais – mais voltadas para a formação de redes de cooperação com 

outras cidades e com outras autarquias locais do que centradas para dentro de cada 

sociedade e isolando cada autarquia como base reivindicativa – terá melhores condições 

para ter um papel activo, de iniciativa e de protagonismo, na nova fase do poder local 

em Portugal. 

As potencialidades da região do Oeste e o sistema de ligações de Alcobaça 

 
Alcobaça existe num espaço regional que deve ser observado para determinar em que 

medida essa base regional poderá contribuir para superar bloqueamentos ao nível da 

cidade e do concelho. São possíveis outras composições geográficas que incluem 

Alcobaça, mas a mais comum é a que integra Alcobaça na região do Oeste. Não 

apresenta indicadores muito favoráveis: representa 3% da área do Continente e 4,2% da 

população continental, 2,9% do PIB nacional, tem um PIB per capita inferior à média da 

Região de Lisboa e do Vale do Tejo. A qualificação da população é baixa e é nítido o 

seu envelhecimento (o grupo de pessoas com mais de 65 anos tem um peso superior à 

média nacional), os seus sectores de actividade são pouco diversificados (agricultura e 

indústria agro-alimentar, extracção de minerais não-metálicos, cerâmica, têxtil, calçado, 

logística de transportes e de armazenagem pouco evoluída, turismo sem suficiente 

diversificação e qualidade, peso reduzido do sector terciário qualificado).  
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Os pontos fracos da região revelam a sua dificuldade para superar os bloqueamentos 

que aparecem para se lançar estratégias de modernização: baixa qualificação e 

produtividade da população activa; funções comerciais e de distribuição pouco 

evoluídas; carências organizativas nas empresas; reduzido desenvolvimento das formas 

de associativismo e de cooperação; reduzida internacionalização; incapacidade para 

estabelecer redes intersectoriais e dificuldade de promoção da imagem regional31. Sendo 

toda a região um espaço intermédio, confirma a falta de identidade que são típicos de 

zonas que se encontram entre pólos que têm maior dinamismo, o que significa que têm 

de ficar à espera dos efeitos indirectos que resultarem da articulação desses pólos: se 

estes tiverem um crescimento reduzido ou se não tiverem iniciativas modernizadoras, 

estas zonas intermédias ficam condenadas à repetição passiva das rotinas já conhecidas.  

Dentro das vulnerabilidades gerais da região Oeste, os indicadores de Alcobaça não são 

excepção, antes contribuem para acentuar essa perspectiva negativa para o futuro: é o 

concelho que tem o maior peso relativo do sector secundário (68,4%), mas também é o 

que tem o menor peso relativo no terciário (27,4%), o que não revela uma base 

suficiente para processos de modernização. As suas actividades industriais, por sua vez, 

são de tipo tradicional e de pequena dimensão, na indústria alimentar, nos têxteis, na 

cerâmica, na manutenção e reparação de automóveis, no vidro e no mobiliário. São 

estas limitações da região Oeste, combinadas com o fraco potencial de dinamismo 

interno de Alcobaça, que reduzem as potencialidades das ligações que possam ser 

organizadas a partir de Alcobaça se apenas se considerar o seu espaço envolvente. E as 

oportunidades para o futuro ainda serão menos interessantes na eventualidade de se 

confirmar uma tendência nacional para o agravamento das dificuldades de inserção no 

espaço europeu e nas relações competitivas globalizadas. 

Uma crise nacional prolongada, que se reflecte na ausência de propostas inovadoras dos 

dois pólos dominantes – Lisboa e Porto – terá como consequência que os espaços 

intermédios se organizem em redes provisórias, que são tentativas de responder à crise 

                                                 
31 CODES, AIRO, Reestruturação Económica e Desenvolvimento da Região Oeste, 2002. 



SaeR – Março 2004 - 92 

através da improvisação de ligações que permitam melhorar alguns indicadores mas que 

continuarão a ter de aguardar que as relações principais – a articulação entre os dois 

pólos que permita estruturar uma grande área metropolitana – validem ou infirmem 

essas redes provisórias. A partir de Alcobaça pode-se identificar três vectores 

constituintes de redes provisórias, que devem ser avaliadas em função do que são as 

características da região Oeste: Alcobaça-Norte, Alcobaça-Sul e Alcobaça-Neutra. 

O vector Alcobaça-Norte estabelece uma ligação a Leiria com prolongamento a 

Coimbra. Corresponde a um vector histórico, designadamente nas ligações dos 

cistercienses a Coimbra, mas que perdeu potencialidade dinâmica porque o pólo 

secundário que Coimbra constitui perdeu potencial de ligação e vê reduzido o seu papel 

na articulação entre Lisboa e Porto: para o Porto, Aveiro é mais importante do que 

Coimbra. Num prazo mais ou menos longo, a formação de uma base metropolitana 

relevante acabará por integrar todo este espaço, sendo mais provável que avance a partir 

de Lisboa para Norte do que venha do Porto para Sul até cobrir a zona de Alcobaça. 

Mas no curto prazo, a opção Alcobaça-Norte deixa a zona de Alcobaça prisioneira do 

que for o dinamismo da ligação Leiria-Coimbra, onde não se anuncia nenhum projecto 

configurante e, portanto, onde Alcobaça só poderia aspirar a um papel subordinado. 

O vector Alcobaça-Sul, articulando a ligação a Caldas da Rainha com prolongamento 

até Lisboa, não é o vector histórico, na medida em que os coutos de Cister de que 

nasceu Alcobaça são estruturados pelo objectivo de autonomia em relação a Lisboa, 

mas é o vector estratégico para as actuais oportunidades de Alcobaça, designadamente 

se for decidido operar em iniciativas para a escala do espaço integrado europeu. Para 

projectos desta dimensão, que aspirem ao estatuto de projecto configurante, o patrocínio 

da capital nacional é vital para compensar o atraso na formação de uma base 

metropolitana em Portugal e a fonte dos investimentos necessários só poderá ser a 

capital e o envolvimento do Estado no que se refere aos equipamentos que são por si 

tutelados. No caso deste vector, o estatuto do Mosteiro como equipamento detido pelo 

Estado é determinante, não só porque o proprietário terá de autorizar e apoiar os 
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investimentos necessários para a sua operacionalização, mas também porque a sua 

dimensão não é compatível com uma utilização de tipo local ou mesmo regional. 

O vector Alcobaça-Neutra, que conservaria esta zona no estatuto indefinido que tem 

mantido no que se refere às suas afinidades regionais, corresponde ao prolongamento 

dos actuais bloqueamentos e não responde à questão central que é colocada pelo 

desaparecimento dos monges de Alcobaça e da estrutura de ordem que estabeleceram. 

Os coutos de Alcobaça correspondiam a essa opção de Alcobaça-Neutra, eram uma 

ordem própria dentro da ordem nacional. Todavia, essa identidade só podia existir 

enquanto existisse essa configuração, não é uma resposta – ou só é uma resposta de 

inércia – depois de criado o vazio dentro do Mosteiro que era a sua razão de ser. Mais 

do que uma falsa solução, a escolha do vector Alcobaça-Neutra equivale a desistir de 

procurar uma solução, ao não reconhecer que a origem do problema de Alcobaça está na 

existência de um vazio constituído pelo próprio Mosteiro e ao procurar prolongar esse 

vazio não escolhendo uma articulação para fora de Alcobaça. 

Analisando estes três vectores no contexto do que pode ser a evolução da região Oeste, 

conclui-se que não será, mesmo na hipótese de um cenário voluntarista de 

modernização, no quadro desta região que Alcobaça pode encontrar o estímulo e o 

apoio para conseguir realizar um salto qualitativo na sua linha de orientação estratégica 

já com mais de um século. O que a região Oeste pode esperar de mais favorável não 

passa de uma qualificação do que já existe – melhorias organizativas e funcionais nos 

sectores da cerâmica e do agro-alimentar, resolução das questões ecológicas na 

suinicultura e na avicultura, maior qualificação da população e melhorias nas redes 

comerciais, desenvolvimento do turismo, difundir hábitos de associativismo e de 

cooperação entre empresas, desenvolvimento de estruturas de ensino incluindo o nível 

superior, maior capacidade de promoção da imagem. Mesmo nesta hipótese voluntarista 

– que, no essencial, procura corrigir as deficiências hoje detectadas, mas não tem a 

garantia de conseguir neutralizar os mecanismos que as geraram no passado – as 

potencialidades da região Oeste não estão realmente localizadas dentro da região, pois 
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continuará a não ter nenhuma especialização relevante. Ou seja, a melhoria das 

condições locais depende da qualidade e dos efeitos das suas ligações com outras zonas, 

de modo a poder valorizar os seus activos e os seus produtos pela via qualitativa, 

procurando assim aumentar o valor acrescentado em actividades que já são maduras e 

que são desenvolvidas por empresas de pequena dimensão. 

A mudança de paradigma: Alcobaça no contexto do espaço integrado europeu 

 
Depois de feita a caracterização de Alcobaça no seu contexto regional, volta-se ao seu 

ponto de origem, o Mosteiro. Sendo a questão principal, ele também é a variável 

decisiva: o futuro de Alcobaça depende em boa parte do que for possível fazer com este 

equipamento. 
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A questão que o Mosteiro coloca é a do seu vazio. Neste sentido, a primeira, e 

fundamental, clarificação do Mosteiro, entendido como variável na formulação de 

projectos de potência configurante para Alcobaça, é a sua concepção e classificação 

como equipamento.  

Se o Mosteiro for mantido no seu estatuto actual de monumento, ou até de museu do 

que foi a acção da Ordem de Cister nesta região, estará a ser gerido numa modalidade 

estática e contemplativa e o seu horizonte de procura potencial não poderá ultrapassar 

aqueles que se deslocam ao Mosteiro para o visitar; quando muito, poderão ser atraídos 

por eventos concebidos para essa finalidade, mas será sempre uma procura flutuante e 

sem longa permanência em Alcobaça. O Mosteiro não foi concebido como monumento, 

como acontece com a Batalha, nem foi concebido como espaço de eventos, como 

acontece com Fátima, foi sempre uma entidade funcional operando como centro 

coordenador das actividades que fizeram existir Alcobaça. É também por efeito da sua 

funcionalidade originária que a despesa de reabilitação e de conservação deste 

equipamento como monumento ou como museu não encontrará procura suficiente para 

cobrir esse tipo de investimento, o que é o mesmo que dizer que depressa seria 

considerado pelas populações locais como uma despesa sumptuária, um mero 

investimento de prestígio, que não teria justificação quando se atravessa uma fase de 

crise de gestão orçamental. Mesmo em termos estratégicos, esta não seria uma despesa 

prioritária, pois em nada estaria a contribuir para que se forme uma plataforma urbana 

de dimensão metropolitana em que Alcobaça possa desempenhar um papel com algum 

relevo. 

Uma segunda possibilidade de utilização deste equipamento seria o retorno ao que foi a 

opção seguida depois da saída dos monges: sendo um espaço construído, poderia ter no 

seu interior um conjunto de actividades que ocupassem as suas diversas alas como se 

fosse um equipamento imobiliário comum. Poderia haver uma zona dedicada a 

actividades monumentais e museológicas (o que permitira a redução das despesas de 

reabilitação a cargo dos departamentos centrais de cultura), mas o essencial do edifício 
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seria reabilitado na óptica de um projecto imobiliário com o objectivo de poder servir 

funções para as quais se encontrassem candidatos interessados – no fundo, comos se 

fossem “novas granjas” funcionando dentro do perímetro do Mosteiro. Um projecto 

deste tipo não contém potencial de modernização, na medida em que as actividades que 

podem ser aqui instaladas seriam, no essencial, as mesmas que já existem na zona, não 

trazendo nada de novo para o sistema de actividades conhecido. Como aconteceu com 

as anteriores utilizações militares, hospitalares e de assistência sociais, o facto de as 

actividades que se integrassem no perímetro do Mosteiro terem evoluções diferenciadas, 

oscilando entre o relativo sucesso (num mercado de reduzida dimensão) e o fracasso 

(porque a procura não será suficiente), cria a dificuldade adicional de gestão e de 

conservação deste espaço tornado multi-funcional ou idêntico a um centro comercial: 

não permitir que a degradação de parte das instalações, encerradas, arrastem consigo 

também aquelas que conseguirem assegurar um relativo sucesso. 

Esta segunda possibilidade de classificação deste equipamento e de concepção de 

programas para a sua utilização revela com nitidez o que é o obstáculo constituído por 

uma sua utilização de tipo local. Não haveria recursos humanos suficientes para o 

ocupar, mesmo em actividades diferenciadas. Não haveria procura suficiente para 

rentabilizar o investimento de reabilitação e as despesas de manutenção. Em última 

análise, não estaria a criar novas vocações locais, nem estaria a gerar novas 

oportunidades, muito menos a fazer de Alcobaça um centro relevante para a promoção 

de iniciativas de âmbito metropolitano. O que se poderia obter deste tipo de utilização 

do Mosteiro não seria muito diferente do que se obteria com a construção de um centro 

comercial moderno que contivesse uma dimensão cultural: o facto de a sua área de 

influência permanecer restrita ao âmbito local limita drasticamente o seu potencial de 

amplificação. Haveria, quando muito, a vantagem de ocupar o vazio que o Mosteiro é 

hoje, mas não teria resultados mais interessantes que tiveram, no passado, as ocupações 

avulsas de que o Mosteiro foi objecto. 
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Passa-se, assim, para a terceira possibilidade de classificação deste equipamento e de 

concepção de programas para a sua utilização, sempre na tentativa de identificar como 

poderá o Mosteiro ser a base de um projecto configurante. Em termos do espaço de 

referência, parece claro que não deverá ficar limitado a uma utilização local, nem a uma 

procura flutuante que se desloque a Alcobaça apenas com a finalidade de visitar o 

monumento. Em termos do tempo de referência, o sistema de actividades que se 

conceber para o Mosteiro deve ter um horizonte longo de várias gerações, de modo a 

que haja uma continuidade funcional que justifique o investimento inicial de 

reabilitação e as posteriores despesas de manutenção. A reabilitação do Mosteiro deve 

poder ser realizada por fases, o que implica que o projecto configurante que se formular 

deve ser organizado por módulos integráveis cumulativamente. Em termos do sistema 

de actividades, deverá ser razão de atracção de agentes, de competências, de 

consumidores directos e de clientes (no sentido de centros de procura) exteriores à 

cidade e ao concelho, justamente porque não há, em termos locais, factores de 

dinamismo suficientes. Em termos do objectivo imediato, a referência central é que o 

Mosteiro é hoje uma carapaça vazia – e continuaria a sê-lo tanto na perspectiva 

monumental e museológica, como na perspectiva de centro comercial e cultural 

moderno – a que falta vitalidade, aquilo que foi antes a sua razão de ser. Ou seja, é um 

equipamento sem identidade, com o paradoxo de ter uma identidade antiga que funciona 

como um fantasma paralisante. Por isso, o objectivo imediato terá de ser restabelecer 

uma identidade e uma vitalidade para este equipamento. É o mesmo desafio dos monges 

de Cister: transformar o inóspito em produtivo e o despovoado em habitado. 

Para os monges de Cister, o núcleo da actividade foi a reabilitação do território e a sua 

exploração no sector da agricultura. Trata-se, agora, de reabilitar o Mosteiro e de lhe 

associar uma actividade central que tenha um horizonte do futuro.  

Alcobaça está inserido num arco espiritual/cultural Alcobaça-Fátima-Tomar, ou 

Alcobaça-Nazaré-Batalha-Fátima-Santarém-Tomar, que, sendo relevante na história de 

Portugal, tem um valor específico para uma reflexão sobre a identidade europeia. A 
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requalificação do Santuário de Fátima vai ser uma oportunidade excepcional para a 

configuração deste arco espiritual/cultural, de modo a colocar num estatuto superior 

aquilo que, no caso de Fátima, tem sido mantido apenas num plano popular (que terá de 

continuar a existir, mas com uma ambição cultural superior). Mas será na evolução da 

crise europeia que estará a motivação mais forte para o tipo de reflexão que este arco 

espiritual/cultural pode sustentar e, depois, traduzir em "produtos" vocacionados para 

todo o espaço europeu integrado. 

O eixo estratégico para a concretização deste projecto estruturante é o eixo Alcobaça-

Lisboa. O Mosteiro é um equipamento do centro nacional, do mesmo modo que o arco 

espiritual/cultural deverá ser entendido como um dispositivo cultural de Portugal na 

Europa. Neste sentido, o projecto configurante que se propõe para Alcobaça, assim 

como a sua integração operacional na configuração do arco espiritual/cultural, não são 

projectos regionais, são afirmações nacionais específicos do espaço europeu integrado.  

D. A CIDADE COMO GERADOR ESTRATÉGICO: A MOTIVAÇÃO DOS AGENTES 

A responsabilidade de uma cidade em relação ao seu concelho pode ser definida, na sua 

relação com o que lhe é exterior, no aumento do seu grau de atractividade e, na sua 

relação com o que lhe é interior, na qualificação das suas actividades de modo a 

aumentar o seu valor acrescentado. Aumentando o seu grau de atractividade, a cidade 

faz beneficiar o concelho do efeito de inovação e de modernização de investimentos 

com origem noutras regiões, mas esse processo só será sustentado se houver uma 

adequada satisfação dos investidores que são atraídos, e isso implica que haja uma 

continuada melhoria da qualificação das actividades locais. Este é o círculo virtuoso a 

que, naturalmente, corresponde um círculo vicioso: onde não há qualificação não há 

atracção e, não havendo atracção, também não haverá progressos na qualificação.  

No exercício desta sua responsabilidade como centro de racionalização estratégica do 

concelho, a cidade tem como objectivo evidenciar redes funcionais especializadas que 
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sejam factor de prestígio (que se reflectirá no aumento da atractividade) e preservar as 

redes funcionais de actividades correntes, que asseguram a satisfação das necessidades 

desse agregado populacional ou que não pequenas e médias empresas com diferentes 

graus de especialização, mas que garantem o emprego e o nível de rendimentos da 

população (e que podem ser designados como redes de capilaridade, no sentido em que 

são elas que garantem a subsistência local e a vitalidade do tecido económico local). É 

nestas redes de capilaridade que se deverá centrar o esforço principal de qualificação, 

pois essa é uma condição fundamental para a subsistência dessa população, mas é 

natural que esse esforço seja facilitado onde os exemplos de prestígio funcionarem 

como estímulo e como linha de orientação para os outros sectores de actividade. 

Num sentido mais amplo, tanto o prestígio de um centro urbano, como a qualificação 

das actividades de um concelho, deverão ter por finalidade tornar este espaço uma parte 

necessária para a configuração de espaços metropolitanos com dimensão adequada para 

terem relevância no espaço europeu integrado, uma exigência quantitativa e 

qualitativamente muito superior ao que era tradicional para a conquista de relevância no 

espaço nacional. Quem perder este estatuto de ser parte necessária para o processo de 

configuração de espaços metropolitanos só poderá reconquistar essa relevância através 

de investimentos externos directos – mas não será provável que venha a ter essa 

oportunidade se nem sequer conseguiu atrair o interesse dos centros internos. 

As circunstâncias específicas de Alcobaça 

 
Em relação a todos estes indicadores, as circunstâncias específicas de Alcobaça são 

actualmente negativas. Teve um centro de prestígio, mas que hoje está vazio – e é esse 

vazio que funciona como factor de repulsão, na medida em que ele é a demonstração, 

prática e objectiva, de que a cidade de Alcobaça não revela capacidade para gerar um 

projecto configurante para si própria, pelo que também não o conseguirá para o 

concelho. Neste sentido, o Mosteiro é demasiado grande para ser escondido, sendo 

óbvio que a sua dimensão é desproporcionada em comparação com a restante realidade 
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da cidade e do concelho. Nestas condições, é de esperar que Alcobaça revele uma crise 

de identidade quanto ao seu futuro (que é, afinal, uma crise de continuidade com o seu 

passado) e que essa crise de identidade se repercuta numa indeterminação quanto à sua 

referenciação espacial, tendo como consequência que não saberá que ligações 

privilegiar – se com Leiria ou com Caldas da Rainha, se com Lisboa ou com Coimbra, 

se com a região Oeste ou com a região Centro.  

Ao nível das suas actividades nos sectores de capilaridade, a sua dispersão e a sua 

pequena dimensão não lhes permitem formar um centro local de referência, as suas 

redes de ligação são de baixa intensidade e as aspirações mais comuns serão conseguir 

alguma ligação, mesmo que subordinada, a centros que sejam exteriores ao concelho. Se 

o Mosteiro, como antigo centro de prestígio, é repulsivo, as actividades nos sectores de 

capilaridade ou são estritamente locais (e não permitem assegurar a continuidade dos 

actuais níveis de rendimento) ou são centrífugas (e tendem a transferir-se para fora do 

concelho, podendo mesmo assumir manifestações de segmentação desta divisão 

administrativa na expectativa de conseguirem maior relevância se estiverem integradas 

noutro concelho). 

Sem iniciativas que alterem estas tendências fortes – e que já têm mais de um século, 

mantendo-se desde que os monges abandonaram o Mosteiro – o futuro de Alcobaça é 

menos favorável do que o seu presente, porque mesmo o que existe tenderá a 

degradar-se por falta de estímulo para a sua renovação. Essa previsão desfavorável 

acentua-se se também o quadro nacional tiver uma evolução marcada pelos sinais de 

crise, pois a resultante última destes processos locais e nacionais será a de que não se 

conseguirá aproveitar o efeito da mudança que é gerado pela integração do espaço 

europeu. Por outras palavras, Alcobaça será um ponto isolado no interior de uma 

periferia, sem atractividade e sem qualificação. 

A motivação dos agentes locais 
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Não será possível organizar e consolidar a motivação dos agentes locais numa 

perspectiva de futuro que se apresente com as características acabadas de enunciar. 

Revelar este retrato da situação nem sequer terá um verdadeiro efeito de aviso que seja 

motivador da vontade de mudança, pois este retrato é conhecido de cada um dos agentes 

locais – mesmo daqueles que, para recusarem as consequências do que já sabem, optam 

por se lamentar da falta de iniciativa dos seus representantes políticos ou da passividade 

dos seus conterrâneos. Nem sempre a verdade dos diagnósticos é salutar para os 

interessados e, nestes casos, poderá ser preferível o silêncio à revelação. 

Pelo contrário, um diagnóstico negativo e alarmante pode ser um poderoso factor de 

estímulo se for utilizado para apresentar e fundamentar uma terapêutica. A proposta de 

um projecto configurante, designadamente se envolver uma mudança de paradigma e se 

abrir perspectivas radicalmente diferentes das que se tornaram rotinas, é facilitada se for 

apresentada em contraponto de um diagnóstico realista e completo. A verdadeira 

medida de risco de um projecto não se encontra na sua análise isolada, como se fosse 

independente da situação concreta, mas sim no que implicaria, nessa situação concreta, 

não fazer nada. Quando se utiliza este referencial da medida do risco na situação 

concreta de Alcobaça, o resultado favorece qualquer projecto que enfrente o dilema 

colocado pelo Mosteiro: não fazer nada em relação a este vazio tem um risco certo de 

tal magnitude que nada poderá ter sucesso, nem mesmo a expectativa de continuidade 

num espaço sem atractividade e sem qualificação. 

Optar por uma comunicação aberta e frontal sobre as dificuldades internas de formação 

de estratégias de desenvolvimento e de modernização poderá ser um modo eficaz de 

mobilizar as vontades locais e, por outro lado, também tem a utilidade de não contribuir 

para que um excesso de expectativas venha a gerar, quando elas não são satisfeitas, 

atitudes de crítica e manifestações de desilusão. Em contrapartida, optar por uma linha 

de comunicação verdadeira poderá ter o inconveniente de não motivar o interesse de 

operadores externos quando essa é uma condição essencial para compensar as óbvias 

deficiências de iniciativa ao nível local. O saldo líquido entre estas vantagens e 
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inconvenientes justifica que se recomende a comunicação aberta e frontal sobre as 

dificuldades e obstáculos que se identificam na análise interna. De facto, estas 

dificuldades e estes obstáculos existem, o que quer dizer que acabariam sempre por se 

manifestar, mesmo que fossem encobertos numa primeira fase. Mais importante, porém, 

será apresentar aos operadores externos o valor de oportunidade que lhes é oferecido se 

aceitarem envolver-se em projectos de desenvolvimento e de modernização para 

Alcobaça: se a dimensão do desafio é exigente, também o prémio pelo sucesso será 

maior numa autarquia local onde a oferta de iniciativa é pequena. Por maioria de razão, 

este prémio pelo sucesso para operadores externos será mais necessário para projectos 

configurantes de grande dimensão, que transcendem as perspectivas dos operadores 

locais. 

Não será por coincidência que se reencontra aqui, na necessidade de apelo a operadores 

externos, a mesma questão geral da atracção que trouxe os monges de Cister até esta 

zona. A diferença, relevante, está na evidência de que os monges de Cister sabiam o que 

queriam, mesmo que não tivessem, desde o início, uma formulação precisa do seu 

programa. Não podiam usar recursos locais, porque não existiam, e nem sequer podiam 

beneficiar de condições naturais propícias, que tinham de ser construídas. Nas 

condições actuais, já não existe esse estado primitivo da natureza, inóspito e 

despovoado, mas isso não significa necessariamente que seja mais fácil agora conceber 

e realizar projectos configurantes de desenvolvimento e de modernização. O próprio 

facto de Alcobaça existir, com a sua população e as suas actividades, pode constituir um 

obstáculo fundamental, se isso for a razão para reduzir o grau de ambição ao que for 

aceitável por esta população e na base deste tipo de actividades. Neste sentido, para que 

seja útil a participação de operadores externos e para que seja possível atrai-los para 

esta região, será necessário que eles sejam portadores da ambição adequada que não 

aparece naturalmente em Alcobaça.   
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E. O MUNICÍPIO COMO AGENTE CONFIGURADOR: A ESTRATÉGIA DOS 

AGENTES POLÍTICOS 

O quadro de propostas que podem ser apresentados no quadro de funções do poder 

municipal ou que podem ser formuladas no contexto das eleições autárquicas, em 

condições de execução continuada em prazos longo e em condições de motivação desse 

eleitorado específico, é um quadro muito limitado e que, por isso mesmo, tende a ficar 

circunscrito a horizontes temporais curtos. É da natureza da democracia a noção de que 

a alternância no poder é um valor autónomo, que é independente da qualidade das 

intenções dos responsáveis políticos, o que os condiciona a não quererem, e a não 

deverem, forçar constrangimentos e compromissos para além do tempo do seu mandato. 

A possibilidade de o município ser um agente configurador, que concebe e promove 

projectos configurantes, fica, assim, prejudicada pelo horizonte temporal deste tipo de 

poder. Neste caso, a ambição adequada parece ficar restrita à gestão do que existe, 

muito mais numa óptica de continuidade do que numa óptica de inovação. E as 

expectativas do eleitorado, que vão determinar as opções de voto, tendem a ser mais 

conjunturais nas eleições locais do que nas eleições nacionais, procurando a satisfação 

de objectivos imediatos, mesmo se eles não prometem uma rentabilidade elevada. 

Chega-se, portanto, a um paradoxo: o poder local é o que permite observar em mais 

pormenor o que são as carências e as oportunidades de um determinado território, mas 

não é a base política que tem à sua disposição o sistema de instrumentos adequado à 

concretização das suas próprias observações e conclusões estratégicas. Há uma 

descontinuidade entre o que o responsável pelo poder local pode ver, o que pode pensar 

e o que pode fazer. Não respeitar esta descontinuidade, e não a procurar superar de um 

modo consistente, está na origem de fracassos e impossibilidades que não teriam 

ocorrido se tivessem sido previamente ponderadas. 
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As alianças regionais 

 
Estabelecer a dimensão regional necessária para sustentar a realização de um projecto 

configurante aparece, assim, como uma necessidade de realismo operacional. Da 

ambição adequada para a concretização de um projecto configurante faz parte a 

organização de um sistema de alianças regionais que permitam ganhar peso político e 

sentido de continuidade para esse projecto. Se é certo que isso pode implicar partilhar os 

dividendos desse projecto com outras zonas vizinhas, também é certo que essa poderá 

ser uma condição necessária para a organização da rede de apoios que permitirá 

explorar todas as potencialidades desse projecto, sem se ficar paralisado pelo argumento 

de que avançar com ele iria condicionar os futuros responsáveis pelo poder autárquico. 

No caso de Alcobaça, é a dimensão do seu activo – o Mosteiro – que justifica a procura 

de redes de alianças regionais. É o efeito da desproporção entre a escala do Mosteiro, 

assim como os encargos da sua manutenção ou da sua reconversão, que recomendam a 

sua inserção num quadro regional mais amplo, onde a partilha da iniciativa possa ter 

como retribuição a partilha dos benefícios. O efeito multiplicador de um projecto 

configurante que tenha o Mosteiro como base não poderia ser efectivamente 

aproveitado e explorado se ficasse limitado ao território local de Alcobaça – tal como, 

nas suas funções originárias, o seu território de influência foi mais vasto do que o 

espaço da sua implantação. 

Na medida em que a reconversão do Mosteiro tem como pressuposto a valorização do 

arco espiritual/cultural que está implantado numa região que inclui Fátima e Tomar, o 

leque de alianças regionais aparece desde logo definido na articulação destes três 

pontos: Alcobaça, Fátima e Tomar. Sendo este o triângulo de base, o trabalho político 

de apresentação de um projecto configurante definido a partir do Mosteiro – o 

equipamento principal que é colocado à disposição do conjunto – deveria ser 

complementado com a exploração de outras iniciativas conjuntas que permitam 

valorizar os activos em todos estes pontos integrados no arco espiritual/cultural – desde 
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vias de comunicação a serviços comuns, desde apoios turísticos a dispositivos de 

formação e de mobilidade dos recursos humanos. Quanto mais sólida for esta aliança 

regional – e a solidez das alianças entre centros de poder local depende das suas 

expectativas de benefícios individuais, que são mais consistentes se o projecto for bem 

sucedido e porque nenhum desses poderes locais teria condições para o realizar sem a 

cooperação dos outros – mais concretizável será o projecto configurante e mais fácil 

será assegurar a sua continuidade mesmo que haja alternância do poder político local. 

A necessidade do apoio político nacional 

 
Um projecto que mereça a classificação de projecto estruturante e que inclua um 

equipamento da dimensão do Mosteiro de Alcobaça, não só merece, mas precisa de ter, 

o apoio de instâncias políticas nacionais. Merece, no sentido em que se procura 

estabelecer uma especialização nacional que já está referenciada ao espaço europeu 

integrado, não se limita a ser um projecto local ou regional referenciado ao espaço 

nacional tradicional. Precisa, no sentido em que a garantia de continuidade não será 

realista se não houver a manifestação de um interesse nacional superior às flutuações e 

contingências associadas às alternâncias do poder local – tanto mais que, neste caso, é 

indispensável assegurar a cooperação continuada de vários centros de poder local. O 

envolvimento do poder nacional é, portanto, o resultado de se tratar de um projecto que, 

por ser configurante e por existir num horizonte temporal de longo prazo, ter de ser 

assumido como um projecto nacional – o que, neste caso concreto, tem a justificação 

suplementar de ter como base um equipamento que é nacional e depende do Estado 

central. 

Sendo um projecto que procura deliberadamente a descontinuidade com o que é a 

tendência natural da evolução local, não é provável que consiga ganhar a credibilidade 

necessária se não for assumido, apoiado e racionalizado pelo poder central. Não se 

compreenderia que um projecto que tem, em si mesmo, um nível de ambição que é 

nacional e europeu, não fosse como tal reconhecido pelo próprio poder nacional. Em 
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troca desta segurança transmitida pela concordância e pelo apoio do poder central, este 

recebe um projecto configurante com relevo nacional e que permite dinamizar uma 

região que, sem um projecto deste tipo, fica limitada a tendências de inércia que não 

permitem sustentar o seu desenvolvimento. Do mesmo modo que se esperaria do poder 

central a afirmação do seu apoio a um investimento externo num sector industrial ou 

turístico com elevado potencial de amplificação, também se deve esperar esta mesma 

intensidade de apoio a um sector que, centrado na produção audiovisual e na edição de 

produtos de comunicação, constitui uma especialização com relevância para os sistemas 

económicos futuros. 

Em especial, deve considerar-se a articulação que um projecto com base no Mosteiro de 

Alcobaça virá a ter com a requalificação do Santuário de Fátima. O projecto previsto 

para Fátima tem uma validade por si próprio, mas o seu potencial de amplificação pode 

ser reduzido se não houver a oportunidade de o integrar numa oferta mais potente e, em 

especial, se não lhe ficar associada uma continuidade de qualificação ao longo do 

tempo. Se o Santuário de Fátima é um ponto de acolhimento, o Mosteiro de Alcobaça, 

uma vez reconvertido, será um centro de produção que complementa, numa linha de 

inovação continuada e de permanente actualização, o que é oferecido em Fátima. 

Em comparação com os apoios que o poder central já concedeu para a construção de 

estádios de futebol e para a realização de um campeonato europeu – equipamentos de 

reduzida utilização futura e evento que não se repete – ou que estaria disposto a 

conceder para uma prova de vela (America’s Cup), os apoios necessários para lançar e 

sustentar um projecto configurante para o Mosteiro de Alcobaça e para o arco 

espiritual/cultural não serão superiores e têm um retorno continuado mais interessante. 

A qualificação das actividades económicas 

 
Num sistema de actividades económicas de reduzida dimensão e sem grande sentido de 

inovação ou de organização eficiente, a formação de recursos humanos é uma das 
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poucas estratégias de valorização que podem ser propostas para apoiar a modernização 

deste tipo de empresas. Contudo, não teria utilidade efectiva conceber essa formação de 

recursos humanos em termos gerais e numa banda de especialização muito aberta. Há, 

de facto, uma competência específica que poderá ser útil a todos os sectores económicos 

localizados nesta região, que contribui para a melhoria da imagem dos seus produtos e 

permite aspirar a atingir um valor acrescentado superior ao que se obtém nas condições 

actuais. Essa competência específica é o design, a valorização artística dos produtos – 

da cerâmica aos vidros, do tratamento da pedra ao mobiliário, dos têxteis ao calçado ou 

à cutelaria, mas também nos produtos da indústria agro-alimentar – através da forma 

com que esses produtos são comercializados e apresentados aos clientes. 

Não é provável que as empresas da região, individualmente, tenham capacidade 

financeira para fazer investimentos de raiz em design industrial e em embalagens. Mas 

se existir um centro especializado que coloca à disposição destas empresas, a custo 

baixo (porque o custo médio seria suportado pelas actividades desenvolvidas no 

Mosteiro) e com capacidade de iniciativa, este tipo de recursos, gerindo com eficiência 

o padrão de qualidade a que estes produtos devem obedecer, o seu contributo de 

modernização seria relevante e com capacidade para introduzir uma descontinuidade 

positiva nas tendências de rotina que aqui estão instaladas. 

Se esta utilidade for confirmada pelos agentes empresariais, se houver uma efectiva 

valorização dos seus produtos, é natural que se instale um círculo virtuoso na região, 

com as empresas a serem as primeiras interessadas em apoiar as actividades do 

Mosteiro, ao mesmo tempo que este se torna um efectivo centro de iniciativa e de 

modernização. Não será o mesmo tipo de função que os monges de Cister tiveram no 

passado, na medida em que a sua actividade estava centrada na própria região, quando 

agora a actividade está dirigida para o mercado europeu e mundial. Mas o efeito local, 

como agentes de modernização e de valorização das actividades locais, será do mesmo 

tipo. 
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II. ACTIVIDADE ECONÓMICA, SOCIAL E 
POLÍTICA 

A. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E POLÍTICA DO CONCELHO DE 

ALCOBAÇA 

Nota prévia a este subcapítulo: 

A configuração do Concelho de Alcobaça sofreu uma alteração em Julho de 2001, com 

a saída da freguesia da Moita para o Concelho da Marinha Grande, oficializada pela Lei 

nº 28/2001, de 12 de Julho. 

No entanto, os últimos dados sobre o concelho disponíveis são os do Censos 2001, 

realizado em Abril desse mesmo ano. Assim sendo, todos os dados do INE incluem a 

Moita no Concelho de Alcobaça. 

Se para alguns indicadores seria possível a desagregação por freguesia, de modo a 

excluirmos nesta caracterização a freguesia da Moita, para outros essa desagregação 

afigura-se-nos impossível, pelo que optamos por inclui-la nesta caracterização de forma 

a que os dados apresentem consistência entre si. Desta forma, a leitura desta 

caracterização deverá ter em conta que, por efeito desta passagem administrativa da 

freguesia da Moita para o Concelho da Marinha Grande, os dados sobre o Concelho de 

Alcobaça estão empolados na medida das características da freguesia da Moita. A título 

indicativo, a Moita conta com 8,52km2, uma densidade populacional de 166,41 hab/km2 

e cerca de 1.400 habitantes. 

Uma segunda chamada de atenção para a fiabilidade dos números apresentados. 

Usámos nesta análise, salvo indicação em contrário, os números definitivos do Censos 

2001, publicados pelo INE em Setembro de 2003. Deparámo-nos, no entanto, com 

algumas inconsistências na análise comparada dos diversos quadros apresentados pelo 

INE. No entanto, dado serem os dados oficiais mais recentes de que dispomos, 
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decidimos utilizá-los, salvaguardando possíveis discrepâncias em análises cruzadas dos 

números exactos. Esta análise deverá ser portanto entendida nos números gerais e 

ordens de grandeza, e não no detalhe do número exacto. 

 

A.1. População Residente 

 

O Concelho de Alcobaça situa-se na NUT do Oeste, como definida pelo Decreto-Lei 

nº 244/2002 de 5 de Novembro, que conta com uma população residente de cerca de 

340 mil indivíduos (segundo os dados do último Censo, realizado em Março de 2001). 

No contexto desta delimitação geográfica, Alcobaça é o segundo concelho mais 

populoso da região Oeste, com 56.794 habitantes, a seguir a Torres Vedras, que conta 

com cerca de 72.250 habitantes (Fig.1). 

O concelho, como de resto toda a região Oeste, com excepção da Nazaré e de Óbidos, 

apresenta uma evolução positiva, embora apenas ligeira, da sua população nos dez anos 

que medeiam entre 1991 e 2001. Com efeito, o saldo do crescimento populacional da 

região não ultrapassa os 18.200 habitantes, sendo a taxa de variação, para a região, entre 

1991 e 2001, de 5,65%. No caso específico de Alcobaça, o saldo do crescimento 

populacional é de cerca de 1.300 habitantes, apresentando uma taxa de variação de 

2,36% no mesmo período.  
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Se observarmos a situação do Concelho de Alcobaça no seio da unidade territorial 

distrital a que pertence – Leiria (Fig.2), Alcobaça é também o segundo concelho mais 

populoso, seguindo neste caso Leiria, que lidera a dimensão populacional do distrito 

com cerca de 120.000 habitantes. Neste contexto, Alcobaça é seguida de perto por 

Pombal e Caldas da Rainha. 
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Com uma área total de 415,37 km2, uma densidade populacional média de 212,87 

hab/km2, e uma população residente de 56.794, o Concelho de Alcobaça apresenta cinco 

núcleos populacionais principais – Alcobaça, Benedita, Évora de Alcobaça, Pataias e 

Turquel (Fig.3), com uma população residente entre os 4.000 e os 8.500 habitantes. 

Existem duas freguesias com uma população claramente mais reduzida – Montes e 

Alpedriz, que não atingem os 1.000 habitantes, situando-se as restantes entre estas duas 

realidades.  

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Concelho de Alcobaça
População Residente por Freguesia - 2001
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A maior mancha populacional encontra-se no eixo Alcobaça – Benedita apresentado 

todas estas freguesias uma população superior aos 4.300 habitantes. A única freguesia 

com dimensão fora deste eixo é a de Pataias (no entanto, esta última, apresenta uma das 

mais baixas densidades populacionais – 69 hab/km2). 

Trata-se portanto de um concelho com uma dimensão populacional reduzida e dispersa, 

com a agravante de alguns dos pólos de maior atractividade populacional se situarem 

nos seus extremos, favorecendo a criação de forças centrífugas que propiciam fracturas 

internas potencialmente desagregadoras do concelho, tanto mais que a sede do concelho 

apresenta manifestas dificuldades de atracção da população, o que enfraquece o seu 

papel como centro de poder e organização. 

Existe um certo equilíbrio entre a população jovem e a população idosa, no entanto, este 

tenderá a esbater-se com o aumento da população idosa previsto para as próximas 

décadas (fruto do aumento da esperança de vida) e transformar Alcobaça num concelho 

envelhecido. A relação homem/mulher demonstra também um certo equilíbrio (Fig.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 - Estrutura demográfica do Concelho de Alcobaça (2001)
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Trata-se ainda de uma população claramente pouco qualificada, já que, segundo os 

dados do INE (Fig.5), cerca 71% da população do Concelho de Alcobaça não atingiu a 

escolaridade mínima obrigatória, e apenas 18,7% ultrapassaram esse nível de instrução, 

sendo que destas cerca 65% concluiu o ensino médio e apenas as restantes concluíram o 

ensino superior. Quanto ao analfabetismo, e apesar de alguma melhoria relativamente 

aos números de 1991 (13,7%), Alcobaça apresenta ainda em 2001 uma taxa de 10,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se, no entanto, de uma população interessada e participativa em actividades 

culturais, sendo numerosas as associações recreativas e culturais, ranchos folclóricos, 

bandas e orquestras nas várias freguesias, muitas delas com actividades sustentadas e 

bastante concorridas. Destacamos o Grupo Cénico de Cela, pelo seu dinamismo e a 

organização do Festival Cistermúsica (na sua XII edição em 2004), que pela sua 

qualidade mereceu já o aplauso de instituições (tais como a Gulbenkian) e 

personalidades credenciadas no mundo da música. O concelho apresenta ainda uma 

dinâmica interessante na área da literatura com vários autores autóctones com 

publicações de qualidade. 

 

mínima obrigatória 

  
  

sem escolaridade   
  com escolaridade 

mínima obrigatória acima da escolaridade 
mínima obrigatória 

71,0   

10,3 18,7 

Fonte: INE, Censos 2001  

Fig. 4 – População de Alcobaça – nível de instrução (%) Fig. 5 – População de Alcobaça – nível de instrução (%) 
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A.2. População Activa e Empregada 

 
O Oeste representa 3,23% da população activa do País, e 3,28% da sua população activa 

empregada. Neste contexto, Alcobaça ocupa o segundo lugar em termos de população 

activa e empregada (respectivamente 16,8% e 17,1%), sendo mais uma vez Torres 

Vedras o concelho com maior relevância neste espaço com 21,4% e 25,5%, 

respectivamente (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa comparação a nível concelhio, a distribuição da população activa da região do 

Oeste apresenta alguma volatilidade, sendo que, com excepção de Alcobaça (cuja 

população activa trabalha essencialmente no sector secundário – cerca de 50%, o que é 

justificado pelo tecido empresarial do concelho e concelhos vizinhos, como poderemos 

verificar no capítulo II.B) a maior parte da população activa, e residente no Oeste, está 

empregada no sector terciário (Fig.7). 

Fig. 6 - NUT do Oeste - População Economicamente Activa e 
Empregada (2001) - nº de indivíduos
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Esta terciarização da mão-de-obra de alguns dos concelhos (nomeadamente Arruda dos 

Vinhos e Sobral de Monte Agraço que apresentam taxas superiores a 60% - ver Fig. 8) 

está fortemente associada às melhorias das acessibilidades destas localidades a pólos 

empregadores, nomeadamente a grande Lisboa, sendo notórios os movimentos 

pendulares durante a semana de trabalho. Com a crescente melhoria da mobilidade das 

pessoas esta tendência da deslocalização da primeira habitação para fora da Área 

Metropolitana Central de Lisboa (que apresenta preços para a habitação mais elevados) 

tenderá a acentuar-se (lembre-se que entre os Censos de 1991 e os de 2001 os 

crescimentos migratórios de Sobral Monte Agraço e de Arruda dos Vinhos foram de 

cerca de 21% e de 10%, respectivamente – ver Mapa “Alcobaça e a sua envolvente 

crescimento migratório em 1991-2001 (%)”, Cap. III do presente estudo).  

 

 

 

Fig.7: NUT do Oeste - População Economicamente Activa e Empregada 
por Sector e Concelho (2001) - nº de individuos
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Esta região apresenta-se toda ela com uma população activa bastante industrializada 

(ocupando 36,73% da população activa empregada), mas a preponderância vai para o 

sector terciário onde trabalha cerca de 54% da população activa empregada. O sector 

primário tem ainda alguma relevância já que 9% da população activa empregada indica 

este como o sector da sua actividade principal, bastante superior à média nacional, que 

não atinge os 5%.  

Aliás, quando analisamos a estrutura da população activa do Oeste por concelho, 

verificamos que há 3 concelhos (Lourinhã, Óbidos e Bombarral) com mais de 17% da 

sua população activa a trabalhar no sector primário e 2 (Peniche e Cadaval) com cerca 

de 13%. No entanto em termos de nº de pessoas (Fig. 9) Torres Vedras é o concelho que 

apresenta um maior nº activos a trabalhar no sector primário, seguindo-se a Lourinhã e 

Alcobaça (cerca de 7% dos activos alcobacenses trabalham no sector primário).  
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Fig. 9 - Ocupação da População Activa do Oeste no Sector Primário - 
2001
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No que se refere à comparação da situação de Alcobaça no contexto da outra unidade 

territorial em que se insere – o Distrito de Leiria –, Alcobaça ocupa igualmente o 

segundo lugar em termos de população economicamente activa e empregada, 

secundando agora Leiria. Esta relação não é no entanto idêntica à que existe entre 

Alcobaça e Torres Vedras no contexto da NUT do Oeste, já que Leiria tem cerca do 

dobro da população economicamente activa e empregada de Alcobaça (Fig.10). Pombal 

e Caldas da Rainha são os outros dois concelhos deste distrito que se apresentam a 

seguir a Alcobaça ainda dentro das 20.000 pessoas. Todos os outros têm menos de 

20.000 habitantes economicamente activos e/ou empregados. 
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O distrito de Leiria conta com 4,37% da população activa do País (cerca de 218.000 

pessoas), estando 95,32% dessa população empregada. O padrão de distribuição da 

população empregada deste Distrito segue de perto o padrão nacional. Desta forma, 

cerca de 50% da população empregada do distrito está no sector terciário, 9% abaixo da 

realidade média do país, e cerca de 33% no sector secundário. O sector primário ocupa 

5,98% da população empregada do distrito, 1% mais que a média nacional. 

Alcobaça representa no contexto do Distrito de Leiria, 12,45% da população activa e 

12,52% da sua população empregada. Representa 13,75% da população do distrito 

empregada no sector primário, 14,45% no secundário e 10,69% no terciário. 

De assinalar que, apesar da média do distrito de Leiria ser comparável à média nacional 

no que respeita à população empregada no sector primário, o distrito apresenta 

internamente disparidades assinaláveis (Figs. 11 e 12), sendo que 4 dos seus concelhos 

apresentam percentagens de empregabilidade no sector primário entre 10% e 20% - 

Bombarral, Óbidos, Peniche e Figueiró dos Vinhos -, enquanto outros quatro 

apresentam percentagens inferiores à média nacional, onde se destaca a Marinha Grande 

Fig. 10 - Distrito de Leiria - População Economicamente Activa e Empregada (2001) - 
nº de indivíduos
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com apenas 0,74% da sua população empregada no sector primário (os outros três são 

Batalha, Leiria e Castanheira de Pêra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: Distrito de Leiria - População Economicamente Activa e 
Empregada por Sector de Actividade e Concelho (2001) - %
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Fig.11 - Distrito de Leiria - População Economicamente Activa e 
Empregada por sector de actividade (2001) - nº de indivíduos
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Trata-se ainda de um distrito com uma mão-de-obra residente bastante industrializada, 

com 43,45% da sua população empregada no sector secundário, embora o sector 

terciário seja aquele que emprega mais pessoas no distrito. Também neste caso existem 

no entanto algumas disparidades importantes (Fig. 13), já que em 5 dos concelhos do 

distrito de Leiria o sector secundário é mais importante que o terciário – Alcobaça 

(50,20% contra 43,24%), Batalha (48,94% contra 46,17%), Porto de Mós (52,63% 

contra 42,15%), Ansião (48,11% contra 46,89%) e o caso mais destacado, o da Marinha 

Grande, que conta com 56,54% da sua população empregada no sector secundário 

contra 42,72% no sector terciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcobaça apresenta taxas de actividade muito elevadas e percentagens de população 

feminina também acentuadas em muitas actividades, nomeadamente no calçado e 

marroquinaria, faianças e porcelanas e na maior parte das actividades de comércio e 

serviços. 
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A comparação do emprego nas sociedades com a população activa por ramos de 

actividade, deixa inferir que, principalmente nos ramos industriais mais importantes, o 

concelho é um empregador de mão-de-obra de concelhos vizinhos, devido à 

insuficiência de população trabalhadora residente. 

A distribuição, por freguesias, da população empregada, segue de perto a distribuição 

local das empresas empregadoras. Assim, o relativamente escasso emprego remunerado 

na agricultura concentra-se nas freguesias com maior número de empresas agrícolas 

(Vimeiro, Alfeizerão, Cela e Turquel).  

As freguesias com maior volume de emprego na indústria são: 

- Benedita (21% do total do sector a nível concelhio), 

- Alcobaça (19%), 

- Pataias (16%) e 

- Cós (15%). 

 

O emprego na construção é mais importante nas freguesias de: 

- Benedita (29%),  

- Alcobaça (24%) e 

-  Turquel (13%). 

 

No comércio e serviços destacam-se as concentrações de emprego de Alcobaça (40%) e 

Benedita (24%). 

Globalmente a freguesia de Alcobaça é a que regista maior volume de emprego (26% 

do emprego total do concelho). O confronto do valor absoluto com as taxas de 

actividade permite inferir que a sede do concelho recebe um fluxo avantajado de 

mão-de-obra exterior à freguesia. 

As outras freguesias com proporções de emprego mais significativas são: 

- Benedita (22%), 
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- Pataias (11%), 

- Cós (9%) e 

-  Aljubarrota (Prazeres e S. Vicente, em conjunto com 9% do emprego total a nível 
concelhio). 

 

Devido à forte dispersão populacional verifica-se que por vezes há povoações nas 

freguesias que mostram individualidade destacada, tanto em termos de unidades 

empresariais como de emprego, sobretudo na indústria. 

O cálculo de alguns indicadores de localização e dimensão confirma o destaque da 

grande importância da indústria na estrutura económica do concelho. Não pode deixar 

de ser realçado que um concelho que representa apenas 0.45% da área e 0.56% da 

população nacionais, tenha quotas significativas no contexto nacional, como acontece, 

entre outras actividades, com os vidros e cristais (12%), as faianças e porcelanas (9%), 

as cutelarias (5%), bem como a suinicultura (7%) e a fruticultura (8%). 

A evolução entre os Censos de 1991 e 2001 caracteriza-se ainda por uma diminuição 

acentuada da proporção da população activa no sector primário, uma diminuição menor 

na do secundário (com excepção do distrito em que aumentou) e um acentuado aumento 

do peso do sector terciário. Relativamente aos outros espaços usados como comparação, 

o concelho é o que observa menor diminuição da população activa agrícola, maior 

diminuição da população activa nas indústrias e o maior aumento da população que 

trabalha no comércio e serviços. 

A taxa de actividade do concelho entre 1991 e 2001 passou de 45.7% para 49.0%, 

sempre acima dos três espaços de comparação, incluindo o nacional. Dado que a taxa de 

actividade masculina do concelho praticamente estagnou ao longo do decénio, o 

aumento da taxa total é devido praticamente ao aumento da taxa de actividade feminina, 

que passou de 35.7% em 1991 para 42.5% em 2001. Este fenómeno da crescente 

entrada das mulheres no mercado do trabalho do concelho, reflecte, com ligeira 

superação, o que se passa a nível nacional, onde a taxa da actividade feminina passou de 

35.5% em 1991 para 42% em 2001. 
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A.3. Caracterização Política 

A análise dos resultados eleitorais das eleições autárquicas do Concelho de Alcobaça e 

Distrito de Leiria desde 1976 (Figs. 16 e 18) revela um posicionamento tendencialmente 

ao centro do espectro político, e maioritariamente no centro-direita. No Concelho de 

Alcobaça, dos últimos oito exercícios eleitorais, o PPD/PSD ou coligações por ele 

integradas (desde logo, o caso da AD, em 1979 e 1982) venceu cinco. Com efeito, esta 

força política foi vencida apenas no primeiro, quinto e sexto exercícios eleitorais, e 

sempre pelo PS. No total distrital, tal aconteceu apenas uma vez, em 1982, quando o PS 

venceu o exercício com 28,80% dos votos contra os 22,84% obtidos pelo PSD, 

beneficiando da dispersão de votos entre o PSD e AD, a que apenas cinco concelhos 

aderiram – Porto de Mós, Óbidos, Nazaré, Ansião e Alcobaça. 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Oeste - Eleições Autárquicas 1796-2001
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Fig.16: Dist. Leiria - Eleições Autárquicas 1976-2001
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Os partidos/coligações tradicionalmente considerados nas pontas – à direita ou à 

esquerda – do espectro político (na sua apresentação actual CDS-PP e PCP-PEV), têm, 

normalmente, um peso diminuto no concelho, assistindo-se no entanto a dois fenómenos 

interessantes. Por um lado, o CDS-PP apresenta uma tendência negativa, baixando 

consistentemente a sua performance eleitoral na última década (caindo de 11,7% em 

1989 para 3,3% em 2001), acompanhando, de resto, a tendência do Distrito de Leiria. 

Pelo contrário, a coligação de esquerda PCP-PEV, que desde 1976 se manteve estável 

abaixo dos 10%, mostra nos últimos dois exercícios uma nova dinâmica, conseguindo 

obter resultados da ordem dos 20%, coincidindo com a queda do PS e o regresso do 

PSD à maioria camarária em 1997. 

Da análise do comportamento político da população para os mesmos exercícios, mas 

para a NUT do Oeste (Fig. 1), resulta uma situação um pouco diferente para o 

enquadramento político do Concelho de Alcobaça, já que esta área, embora 

mantendo-se no centro do espectro político, se apresenta tendencialmente mais 

inclinada para o centro-esquerda, atingindo a coligação mais à esquerda – PCP-PEV – 

resultados globais mais elevados (oscilando entre os 15% e os 20%) do que o 

conseguido no distrito de Leiria. Ao contrário, o CDS-PP apresenta resultados globais 

Fig.18: Alcobaça - Eleições Autárquicas 1976-2001 (%)
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bastante menos positivos e consistentemente decrescentes nesta área, não ultrapassando 

os 10% em nenhum exercício eleitoral desta série, com excepção do primeiro. 

Será curioso notar que este padrão de identificação nas escolhas políticas da população 

de Alcobaça se mantém igualmente nas eleições legislativas da última década (Figs. 21 

a 23), afastando pelo menos em grande parte, a possível explicação dos resultados 

autárquicos com a identificação pessoal dos candidatos.  

Mas é curioso notar sobretudo a identificação dos resultados do Concelho de Alcobaça 

com os do Distrito de Leiria, já que são praticamente coincidentes, enquanto que na área 

do Oeste se nota já um padrão diferente, sobretudo nas grandes maiorias. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Oeste - Eleições Legislativas 1991-2002
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Fig. 21: Concelho de Alcobaça - Eleições Legislativas 
1991-2002  (% )
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Fig.19: Distrito de Leiria - Eleições Legislativas 1991-2002
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A.4. O ensino 

O Concelho de Alcobaça encontra-se em termos escolares sobre a alçada da DREL – 

Direcção Regional de Educação de Lisboa, com a coordenação a nível territorial a 

depender da CAEO (Centro de Área Educativa Oeste) localizada em Torres Vedras. A 

CAEO abrange 12 concelhos da Associação de Municípios do Oeste (não abrange Rio 

Maior e Azambuja) e o concelho de Mafra.  

O pré-escolar e primeiro ciclo é da responsabilidade da Câmara Municipal, dispondo o 

concelho de 70 escolas, estando cerca de 60 em funcionamento (segundo a carta 

educativa provisória). É conhecida a intenção do actual Governo em encerrar até 2007 

os estabelecimentos de ensino com dez e menos alunos, o que coloca 13 escolas do 

primeiro ciclo do Concelho de Alcobaça nestas condições, tendo em conta o número de 

alunos actualmente inscritos.  

Este encerramento de alguns dos estabelecimentos irá exigir, por parte da Câmara, um 

acréscimo no serviço de transporte escolar das crianças deslocadas.  

No ano lectivo de 2002/2003 frequentavam a rede pública de ensino - pré-escolar ao 

secundário – 5.753 alunos distribuídos pelos vários níveis do seguinte modo: 

• Jardim Infância      642 alunos 

• 1º Ciclo   2.187 alunos 

• 2º, 3 Ciclos e Secundário 2.924 alunos 

Nos quadros seguintes encontra-se a distribuição de alunos pelas várias escolas da rede 

pública do Concelho de Alcobaça, no ano lectivo de 2002/2003, por localidade e 

respectiva freguesia: 
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Localidade Freguesia
Jardim

Infância
Escola 
1ºCEB

Escola 
Básica 
do 2º  
Ciclo

Escola 
Básica 

dos 2º e 
3º Ciclos

Escola Sec. 
com 3º Ciclo

Escola 
Básica dos

2º e 3º 
Ciclos c/ 
Ens Sec

Alcobaça Alcobaça 25 365
Alcobaça Alcobaça 399
Alcobaça Alcobaça 655
Alcobaça Alcobaça 487
Alfeizerão Alfeizerão 92
Casal Amaro Alfeizerão 14
Casal Pardo Alfeizerão 20 33
Valado de StaQuitéria Alfeizerão 9
Vale Maceira Alfeizerão 7
Alpedriz Alpedriz 15 22
Bárrio Bárrio 64
Monte Bois Bárrio 10
Valbom Bárrio 13
Benedita Benedita 50 201
Azambujeira Benedita 19 27
Frei Domingos Benedita 15 25
Ninho de Águia Benedita 12 27
Candeeiros Benedita 25 43
Cabecinha Benedita 25 28
Chamiço Benedita 6
Freires Benedita 21 30
Benedita Benedita 389
Cela Cela 57
Casla Ramos Cela 19 35
Feteira Cela 22
Junqueira Cela 7
Castanheira Cós 17 14
Póvoa Cós 25 40
Fonte: Câmara Municipal de Alcobaça e DREL

Nº de alunos

Tipo
Ano lectivo 2002-2003
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Loca lidade Freguesia

Jardim
Infância

Escola  
1ºCEB

Escola  
Básica  
do 2º  
Ciclo

Escola  
Básica  

dos 2º e  
3º Ciclos

Escola  Sec. 
com 3º Ciclo

Escola  
Básica  dos

2º e  3º 
Ciclos c/ 
Ens Sec

Évora de Alcobaça
Évora de 
Alcobaça 25 38

Acipreste
Évora de 
Alcobaça 10

Areeiro
Évora de 
Alcobaça 25 22

Carris
Évora de 
Alcobaça 23 32

Casla Abegão
Évora de 
Alcobaça 9

Fonte Santa
Évora de 
Alcobaça 9

Pedreira dos Moleanos
Évora de 
Alcobaça 39

Maiorga Maiorga 52
Bemposta Maiorga 14
Martingança Martingança 25 49
Montes Montes 19 17
Pataias Pataias 45 170
Apeadeiro Pataias 8
Burinhosa Pataias 19 25
Mélvoa Pataias 16
Pisões Pataias 25 13
Pataias Pataias 361

Aljubarrota
Prazeres de 
Aljubarrota 50 34

Carvalhal Aljubarrota
Prazeres de 
Aljubarrota 23 41

Boavista
Prazeres de 
Aljubarrota 21

Carrascal
Prazeres de 
Aljubarrota 6

Covões
Prazeres de 
Aljubarrota 15

S. Martinho do Porto
S. Martinho 
do Porto 14

Vale Paraíso
S. Martinho 
do Porto 4

S. Martinho do Porto
S. Martinho 
do Porto 633

Ataíja de Cima
S.Vicente de
Aljubarrota 20 27

Casais de Sta Teresa
S.Vicente de
Aljubarrota 18

Cumeira
S.Vicente de
Aljubarrota 26

Turquel Turquel 81
Ardido Turquel 21 38
Carvalhal de Turquel Turquel 27
Casal da Lagoa Turquel 17 22
Lagoa das Talhas Turquel 31
Vestiária Vestiária 50
Vimeiro Vimeiro
Gaio Vimeiro 17 11
Ribeira do Marete Vimeiro 7

642 2.187 389 848 1.054 633Tota l Concelho

Nº de alunos
Ano lectivo 2002-2003

Tipo

 
Fonte: Câmara Municipal de Alcobaça e DREL 
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Para além da rede pública existem no concelho instituições privadas – IPSS (que 

normalmente trabalham em parceria com organizações Estatais) e outras, que prestam 

serviços nas áreas de ensino e social, complementando e colmatando a oferta pública de 

ensino, em particular nos escalões etários mais baixos (até ao 1º Ciclo). 

Uma estreita ligação e colaboração entre as Instituições de ensino, a Câmara Municipal, 

as empresas e organizações civis, é fundamental para que os recursos humanos do 

concelho, um dos seus principais activos, se preparem para dar resposta às necessidades 

que se colocam nas várias áreas de actividade económica e social. 

Este entrosamento é uma das condições para que se mantenha no concelho o pessoal 

qualificado, exercendo actividades que tragam benefícios a toda a população e que 

promova o efectivo desenvolvimento. 

 

B. CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA DO CONCELHO DE ALCOBAÇA 

Neste subcapítulo apresenta-se a caracterização económica do Concelho de Alcobaça, 

nomeadamente no que se refere ao enquadramento e inserção económica no distrito de 

Leiria e na Região Oeste (incluímos na análise o concelho de Mafra apesar deste já não 

pertencer à Região Oeste desde Nov. de 2002) e, em particular, as ligações com os 

concelhos vizinhos - Marinha Grande, Leiria, Nazaré, Caldas da Rainha, Porto de Mós e 

Rio Maior (este o único concelho que não pertence ao distrito de Leiria). 

Apresentamos ainda, sempre que os dados o permitem, uma breve caracterização da 

geografia económica das freguesias do concelho. 

Para o efeito foram trabalhados e analisados dados estatísticos oficiais de duas entidades 

públicas:  

Ministério da Segurança Social e do Trabalho (MSST) – Departamento de Estudos, 

Estatística e Planeamento – DEEP (que possui informação, recolhida através dos 



SaeR – Março 2004 - 131 

quadros de pessoal, das empresas que possuam um ou mais trabalhadores ao serviço e 

que enviam essa informação ao MSST), para os anos de 2001, para estabelecimentos32 e 

pessoas ao serviço e 2000 para caracterizar o emprego (últimos anos disponíveis à data 

de realização do presente Relatório). Esta informação foi adquirida e recolhida pela 

SaeR.  

Instituto Nacional de Estatística (INE) – informação económica sobre as sociedades 

para o último ano, 2000, com informação completa disponível: número de sociedades, 

volume de vendas e pessoal e outra informação relevante; informação diversa constante 

do Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

Foram igualmente tidos em conta informação/dados que foram disponibilizados por 

algumas das entidades contactadas e recolhidos no decurso dos contactos estabelecidos 

pela Equipa, com colaboração da Câmara Municipal de Alcobaça. 

De referir que os dados do MSST, não abrangem a totalidade da actividade empresarial, 

dado que nem todas as empresas/empresários remetem os quadros de pessoal para os 

serviços do MSST (embora o seu envio seja obrigatório). 

Contudo, seguramente, uma parte significativa estará representada, constituindo assim 

uma amostra representativa dos estabelecimentos/empresas e actividade económica no 

concelho. 

Foi também estudada informação (de natureza qualitativa) recolhida aquando das 

entrevistas realizadas a diversas entidades do concelho. 

 
B.1. Actividade Económica 
 
B.1.1. Sociedades sediadas 

 

Com base nos dados do INE em finais de 2000 existiam na Região Oeste 9.985 

sociedades constituídas e com sede na região, estando 1.447 localizadas no Concelho de 

                                                 
32 Estabelecimentos – entidades em actividade no concelho, independentemente da sua sede 
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Alcobaça (Quadro 1). Neste concelho a maior concentração de sociedades encontra-se 

em dois sectores de actividade: Comércio (secção G da CAE) e Indústria 

Transformadora (secção D da CAE, em Anexo encontra-se a descrição das secções da 

CAE Rev.2), que absorvem em conjunto cerca de 61% da sociedades. Como se pode 

constatar, nos serviços – actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às 

empresas – encontra-se um número razoável de empresas, no contexto do concelho, 

cerca de 9%. 

Outros três sectores de actividade a Construção (secção F) e a Agricultura e Pesca 

(secções A e B da CAE), apresentam alguma concentração relativa no Concelho de 

Alcobaça, com, respectivamente 6,6% e 5,7% das sociedades sediadas. 

Uma característica comum aos concelhos da Região do Oeste, ressalta do Quadro 1: em 

todos o Comércio é a actividade com maior número de sociedades sediadas. A Indústria 

Transformadora, é tal como para Alcobaça, o segundo sector com maior número de 

sociedades para 4 concelhos e a terceira para 7 concelhos. Nesta área de actividade 

estão 14,9% das sociedades contabilizadas na Região Oeste. 

Os serviços (secções G a Q da CAE), é a actividade que absorve mais de 56% do total 

de sociedades sediadas no Concelho de Alcobaça. Esta é, contudo a percentagem mais 

baixa para os serviços no conjunto dos concelhos do Oeste, só Óbidos acompanha 

Alcobaça, com 56,5% das sociedades dedicadas aos serviços. Dois concelhos limítrofes 

de Alcobaça – Caldas da Rainha e Nazaré – são precisamente os que apresentam, na 

Região Oeste, maior peso de sociedades nos serviços, respectivamente 73,6% e 74,6%. 

Obviamente por motivos diferentes, já que na Nazaré para além do comércio, as 

sociedades com actividades na área do alojamento e restauração, representam 1/5 das 

sociedades do concelho. Por seu lado, em Caldas da Rainha o predomínio é claramente 

do Comércio que detém cerca de 39% das sociedades sediadas. 
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Actividades
mal definidas

A+B - 
Agricultura, 

Prod. Animal, 
Caça e 

Silvicultura + 
Pesca

C - Indústrias 
Extractivas

D - Indústrias 
Transformadoras

E - Prod. e 
Distrib. de 

Electricidade, 
Gás e Água

F - 
Construção

G - 
Comércio 

por Grosso 
e a 

Retalho

H - 
Alojamento 

e 
Restauração

I - Transportes 
Armazéns e 

Comunicações

J - 
Actividades 
Financeiras

K - Activ. 
Imob., 

Alugures e 
Serv. Prest. 
às Empresas

L a Q (*)

Alcobaça 5 82 14 434 - 96 442 98 73 11 132 60
Alenquer 2 83 10 132 - 80 322 53 153 2 90 37
Arruda dos Vinhos - 28 - 42 - 27 108 19 69 2 27 7
Bombarral - 38 - 47 - 43 129 19 21 6 29 16
Cadaval - 36 2 35 - 31 92 10 27 2 25 15
Caldas da Rainha 6 56 1 155 1 144 528 132 46 7 196 101
Lourinhã 2 117 2 67 2 83 208 48 42 4 60 26
Mafra 1 59 3 196 1 196 500 123 154 8 156 78
Nazaré 1 13 44 - 28 114 72 7 3 37 20
Óbidos - 23 3 31 40 63 19 11 - 20 13
Peniche 4 85 2 58 1 70 186 67 32 1 41 30
Sobral de Monte Agraço - 21 30 - 9 64 14 26 2 12 10
Torres Vedras 2 120 7 215 - 219 658 128 87 12 220 118

Total Região 23 761 44 1.486 5 1.066 3.414 802 748 60 1.045 531
Fonte: INE 816

1º sector com maior número de sociedades
2º sector com maior número de sociedades
3º sector com maior número de sociedades 

O
e
s
t
e

Notas: (*) L - Administ. Púb., Defesa e Segurança Social Obrigatória; M - Educação; N - Saúde e Acção Social; O - Outras Activ. de Serv. Colectivos, Sociais e Pessoais; P - Famílias com Empregados Domésticos e Q - Organ. Intern. e Outras Inst. Extra-Territ (*) L

Quadro 1 - Sociedades com sede nos concelhos da Região Oeste, segundo a CAE-Rev2 - 31.12.00
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Actividades
mal definidas

A+B - 
Agricultura, 

Prod. Animal, 
Caça e 

Silvicultura + 
Pesca

C - Indústrias 
Extractivas

D - Indústrias 
Transformadoras

E - Prod. e 
Distrib. de 

Electricidade, 
Gás e Água

F - 
Construção

G - 
Comércio 

por Grosso 
e a 

Retalho

H - 
Alojamento 

e 
Restauração

I - Transportes 
Armazéns e 

Comunicações

J - 
Actividades 
Financeiras

K - Activ. 
Imob., 

Alugures e 
Serv. Prest. 
às Empresas

L a Q (*) Total

Alcobaça 5 82 14 434 - 96 442 98 73 11 132 60 1.447
Caldas da Rainha 6 56 1 155 1 144 528 132 46 7 196 101 1.373
Nazaré 1 13 44 - 28 114 72 7 3 37 20 339
Marinha Grande 5 4 1 374 - 57 357 60 30 3 162 49 1.102
Leiria 6 125 24 777 3 528 1.386 246 179 15 517 212 4.018
Porto Mós 2 25 35 189 - 82 200 41 76 5 59 23 737
Rio Maior 2 61 14 100 - 35 226 38 47 4 52 20 599

Total 27 366 89 2.073 4 970 3.253 687 458 48 1.155 485 9.615
Fonte: INE

1º sector com maior número de sociedades
2º sector com maior número de sociedades
3º sector com maior número de sociedades 

Quadro 2 - Número de Sociedades com sede em Alcobaça e nos concelhos limítrofes, segundo a CAE-Rev2 - 31.12.00

Nota: (*) L - Administ. Púb., Defesa e Segurança Social Obrigatória; M - Educação; N - Saúde e Acção Social; O - Outras Activ. de Serv. Colectivos, Sociais e Pessoais; P - Famílias com Empregados Domésticos e Q - Organ. Intern. e Outras Inst. Extra-Territo (*) 

 

 



SaeR – Março 2004 - 135 

Comparando a estrutura (com base no número de sociedades) do Concelho de Alcobaça 

com os concelhos limítrofes – Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Caldas da Rainha, Rio 

Maior e Porto de Mós (Quadro 2) – as semelhanças já não são tão evidentes, 

nomeadamente em relação aos dois concelhos a norte, Leiria e Marinha Grande (ver 

gráficos), embora por motivos diversos. No caso de Leiria, este concelho sobressai dos 

restantes, pela sua dinâmica e desenvolvimento próprios, que o distancia dos concelhos 

limítrofes, facto confirmado pelos dados que se apresentam.  

Em termos absolutos, Leiria destaca-se como o concelho onde se encontra o maior 

número de sociedades em 31 de Dezembro de 2000 – 4.018. Alcobaça, Caldas da 

Rainha e Marinha Grande surgem em seguida todos eles, no entanto, com menos de 

1.500 sociedades cada. A Nazaré, um concelho recente e com características próprias, 

apresenta 339 sociedades sediadas em 2000, podendo-se agrupar num segundo conjunto 

de três concelhos onde a actividade económica, quando aferida pelo número de 

sociedades existentes, revela-se menos significativa. 

Na Marinha Grande a Indústria Transformadora é o sector com maior número de 

sociedades e a Agricultura e Pesca não têm relevância, em termos de sociedades 

existentes, sendo aliás o único concelho em que tais situações ocorrem. Analisando o 

peso relativo da Indústria Transformadora em cada um destes sete concelhos, também 

em Alcobaça este sector absorve uma parte substancial do total de sociedades existentes 

no concelho - 30%.  

Nos quatro concelhos que apresentam maior número de sociedades sediadas, três 

sectores sobressaem: 

 O Comércio por grosso e a retalho, que engloba todas as actividades que 

constam da secção G da CAE; 

 A Indústria Transformadora, que comporta as actividades inerentes à secção D 

da CAE; e 
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 As Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas, 

secção K da CAE. 

O número de sociedades que constam nos sectores da Agricultura e Pesca e da 

Construção, é baixo tendo em conta as características destes sete concelhos e a 

actividade que se pode constatar in loco.  

 

Figura 1 – Peso das Sociedade nos principais sectores de actividade no concelho de 

Alcobaça e concelhos limítrofes 

 % Sociedades Principais sectores
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 % Sociedades Principais sectores
Caldas da Rainha

D
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4,1%K
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K
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A + B – Agricultura e Pescas  D – Indústria Transformadora F – Construção  

K – Actividades Imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 

 

Tal situação deve-se ao facto de existir nestes sectores, e também nos outros sectores, 

muitos empresários em nome individual, constituídos muitas vezes em pequenas 

unidades de cariz marcadamente familiar. Estes não constam, obviamente da base de 

dados do INE, que contempla somente sociedades. 

Não é contudo de desprezar este tipo de organização, pelo que se optou por analisar as 

bases de dados do MSST, que abarcam todos os Estabelecimentos (empresas que 

operam na região), que possuam um ou mais trabalhadores ao serviço. Mais adiante é 

apresentada a análise destes dados. 

No que diz respeito a bancos e companhias de seguro, em 2001 no Concelho de 

Alcobaça encontravam-se 34 bancos, caixas económicas e caixas de crédito agrícola e 3 

companhias de seguro (Quadro 3). No entanto, em termos de índice (isto é, nº de bancos 

ou similares, companhias de seguro e de caixas multibanco por 10.000 habitantes) o 
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concelho ocupa a 3ª posição (quando comparado com os concelhos limítrofes) a nível 

do nº de bancos ou similares (6 por 10.000 habitantes), é o penúltimo em termos de 

companhias de seguro (tem 1 por cada 20.000 habitantes) e em termos do nº de caixas 

Multibanco (cerca de 8 por cada 10.000 habitantes) ficando atrás de si apenas o 

concelho de Porto de Mós. 

 

Bancos, Caixas 
Económicas e 

Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo    

Companhias de 
Seguro

Caixas Multibanco -
Total de Caixas

Bancos, Caixas 
Económicas e 

Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo     

Companhias de 
Seguro

Caixas Multibanco - 
Total de Caixas

Alcobaça 34 3 43 6,0 0,5 7,6
Caldas da Rainha 30 9 58 6,1 1,8 11,9
Nazaré 6 2 17 4,0 1,3 11,3
Marinha Grande 19 2 35 5,6 0,6 10,2
Leiria 79 24 104 6,6 2,0 8,7
Porto de Mós 10 16 4,1 0,0 6,6
Rio Maior 12 2 23 5,7 0,9 10,9
Fonte: INE

nº Por 10.000 hab

Quadro 3 - Bancos e companhias de seguro no concelho de Alcobaça e concelhos limítrofes, em 2001

 

 

Embora Alcobaça seja o segundo concelho onde existem mais bancos, caixas 

económicas e caixas de crédito agrícola mútuo, ao nível dos depósitos e do crédito 

concedido fica atrás do Concelho de Caldas da Rainha (Quadro 4). 

 

Depósitos em 
Bancos, Caixas 
Económicas e 

Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo    

Crédito Concedido 
por Bancos, Caixas 

Económicas e 
Caixas de Crédito 

Agrícola Mútuo

Crédito Concedido 
por Bancos, Caixas 

Económicas e 
Caixas de Crédito 

Agrícola Mútuo 
para Habitação    ni 

% Crédito 
concedido

à Habitação 
no Crédito 

Total

Depósitos em 
Bancos, Caixas 
Económicas e 

Caixas de 
Crédito Agrícola 

Mútuo        

Crédito Concedido 
por Bancos, Caixas 

Económicas e 
Caixas de Crédito 

Agrícola Mútuo

Crédito Concedido 
por Bancos, 

Caixas 
Económicas e 

Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo 
para Habitação    

ni 
Mil € Mil € Mil € %

Alcobaça 427.107,0 392.850,7 119.069,7 30,3% 7,5 6,9 2,1
Caldas da Rainha 518.683,4 485.303,0 203.073,3 41,8% 10,6 9,9 4,2
Nazaré 100.913,9 67.533,4 38.220,9 56,6% 6,7 4,5 2,5
Marinha Grande 259.835,4 296.366,7 139.280,4 47,0% 7,6 8,7 4,1
Leiria 1.352.013,7 1.598.429,7 561.678,1 35,1% 11,3 13,3 4,7
Porto de Mós 214.380,1 157.330,0 58.053,6 36,9% 8,8 6,5 2,4
Rio Maior 165.487,1 192.873,0 62.367,4 32,3% 7,8 9,1 3,0
Fonte: INE

Quadro 4 - Depósitos e Crédito concedido no Concelho de Alcobaça e concelhos limítrofes, em 2001

Mil € por habitante
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A percentagem de crédito, assim como o crédito concedido por habitante, destinado à 

habitação, no conjunto dos sete concelhos, é mais baixa no Concelho de Alcobaça, 

indiciando que o imobiliário não é uma actividade muito dinâmica. Nos contactos e 

entrevistas realizadas, foi referido que no Concelho de Alcobaça a oferta de habitação 

ficava aquém da procura, o que originava que os preços fossem superiores aos dos 

concelhos vizinhos, onde haveria maior oferta. 

Saliente-se ainda que o concelho apresenta ainda um dos mais baixos índices de 

depósito por habitante, quando comparado com os concelhos limítrofes, ficando apenas 

à frente da Nazaré. 

Sociedades sediadas - Indústria Transformadora 
 

Retornando à base de dados do INE relativa às sociedades sediadas no concelho, na 

Indústria Transformadora, a distribuição das sociedades sediadas em 31 de Dezembro 

de 2000, em Alcobaça e nos concelhos vizinhos pelas indústrias da secção D da CAE, 

ou seja, na Indústria Transformadora é apresentada no Quadro 5. 

Tendo por base o número de sociedades sediadas, em Alcobaça verifica-se uma maior 

concentração na área do fabrico de outros produtos minerais não metálicos, com perto 

de 1/3 do total das sociedades da Indústria Transformadora. Na indústria do couro e de 

produtos do couro (calçado e marroquinaria, indústrias localizadas predominantemente 

no Sul do concelho) encontram-se 55 sociedades e nas Outras indústrias 

transformadoras 57 sociedades. 

As actividades industriais anteriormente referidas, conjuntamente com as áreas das 

indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos e de fabrico de máquinas e 

equipamentos, concentram mais de ¾ das sociedades da Indústria Transformadora do 

Concelho de Alcobaça. 

Nos concelhos vizinhos, com excepção de Rio Maior, a área das indústrias de fabrico de 

outros produtos minerais não metálicos, é a que concentra maior número de sociedades. 
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Em Rio Maior a indústria alimentar e de bebidas é a que regista maior número de 

sociedades.  

Ainda, na área da Indústria Transformadora, Porto de Mós ultrapassa as Caldas da 

Rainha em número de sociedades e Alcobaça é o concelho com maior número de 

sociedades logo a seguir ao concelho de Leiria. 
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DA - Indústrias
alimentares, das 

bebidas e 
tabaco

DB - 
Indústria 

têxtil

DC - 
Indústria
do couro e

produtos do 
couro

DD - 
Indústrias
da madeira 

e de cortiça e
suas obras

DE - Indústrias
de pasta,

papel e cartão
e seus artigos 

de edição e 
impressão

DF - Fabricação
de coque, prod

petrolíf.refinados
+ DG - Prod. químicos

e de fibras
sintéticas ou artificiais

DH - 
Fabricação 
de artigos 

de borracha
e de matérias

plásticas

DI - 
Fabricação
de outros
produtos
minerais

não metálicos

DJ - Indústrias
metalúrgicas 
de base e de

produtos
metálicos

DK - 
Fabricação

de máquinas
e equip, 

n.e.

DL - 
Fabricação
de equip.

Eléctrico e
de óptica

DM - 
Fabricação
de material

 de 
transporte

DN - Indústrias 
transform.,

n.e.
Total

Alcobaça 30 8 55 22 18 1 15 135 44 42 7 57 434
Caldas da Rainha 26 7 2 8 11 1 3 35 28 9 6 1 18 155
Nazaré 9 4 1 18 6 1 1 1 3 44
Marinha Grande 7 2 - 11 27 1 48 58 32 157 16 2 13 374
Leiria 72 43 4 77 30 25 95 71 137 121 31 7 64 777
Porto Mós 16 33 - 9 8 2 7 70 16 10 1 1 16 189
Rio Maior 28 4 3 6 12 2 - 16 7 7 - 10 5 100

Total 188 97 64 137 107 32 168 403 270 347 62 22 176 2.073
Fonte: INE

Quadro 5 - Sociedades sediadas no Concelho de Alcobaça e concelhos limítrofes, segundo a CAE-Rev.2, 31.12.00 - Indústria Transformadora
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B.1.2. Volume de Vendas nas Sociedades 
 

O número de sociedades só por si não dá indicação da estrutura económica de uma 

região, outros indicadores quantitativos como o Volume de Vendas e o Emprego 

permitem melhor aferir o dinamismo económico. 

Apresenta-se nos Quadros 6 e 7, o Volume de Vendas nas sociedades sediadas no 

Concelho de Alcobaça e nos seis concelhos vizinhos, em 31 de Dezembro de 2000 e na 

Região Oeste. 

Embora no sector do Comércio esteja um número de sociedades ligeiramente superior 

ao da Indústria Transformadora, é este sector que apresenta um Volume de Vendas 

superior33. Estes dois sectores são responsáveis por cerca de 82% do Volume de Vendas 

total das sociedades (identificadas) do Concelho de Alcobaça.  

Os serviços (secção K da CAE), perdem claramente peso, com a Agricultura e Pesca 

(secção A+B), a Construção (secção F da CAE), os Transportes, Armazenagem e 

Comunicações (secção I da CAE) e a Indústria Extractiva (secção C da CAE) a 

apresentar Volumes de Vendas superiores.  

Este facto traduz a relevância destes sectores no contexto do Concelho de Alcobaça 

onde, em particular, a Agricultura e a Indústria Extractiva, tirando partido das condições 

e recursos naturais, detêm alguma importância a nível económico, que poderá contudo 

ser substancialmente potenciada se as políticas económicas e sociais se basearem numa 

perspectiva de conjunto, fomentando sinergias e ligações com outras áreas de 

actividade, nomeadamente o Comércio e Turismo. 

Relativamente aos concelhos vizinhos, como é natural Leiria mais uma vez se destaca, 

com um Volume de Vendas para as suas sociedades superior a 3,1 milhões de Euros, 

                                                 
33 De referir que estes são os valores fornecidos pelas empresas e sociedades e, portanto, aqueles com que o INE pode 
trabalhar 
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com cada um dos dois sectores mais relevantes no concelho – Comércio e Indústria 

Transformadora – com vendas que ultrapassam um milhão de Euros.  
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Quadro 6 – Volume de Vendas das Sociedades com sede no concelho de Alcobaça e concelhos limítrofes, segundo CAE  

Rev2, - 31/12/2000 

 

Total Não 
Identificadas A+B C D E F G H I J K L a Q

Alcobaça 920.223 38.512 16.122 385.974 - 55.292 364.857 11.314 19.248 7.135 11.862 9.907
Caldas da Rainha (1) 718.257 16.819 ,,, 153.119 ,,, 53.755 409.561 13.084 16.118 ,,, 36.579 9.313
Nazaré 80.181 2.514 - 16.940 - 5.489 39.088 6.350 1.288 78 6.714 1.720
Marinha Grande (1) 821.365 999 ,,, 466.612 29.965 268.551 6.308 10.972 ,,, 28.580 7.743
Leiria (1) 3.176.327 49.139 ,,, 1.009.458 ,,, 395.929 1.459.809 30.459 63.872 15.571 77.784 43.337
Porto Mós 359.372 9.017 13.438 161.931 - 34.122 100.839 2.794 26.917 3.728 3.776 2.810
Rio Maior 492.546 44.010 26.761 175.132 - 9.724 209.262 4.459 17.476 296 3.948 1.478
Fonte: INE

Mil €
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Quadro 7 – Volume de Vendas das Sociedades com sede na Região Oeste, segundo CAE Rev2 - 31/12/2000 

Total Não 
Identificadas A+B C D E F G H I J K L a Q

Alcobaça 920.223 38.512 16.122 385.974 - 55.292 364.857 11.314 19.248 7.135 11.862 9.907
Alenquer 914.170 23.244 54.807 337.537 - 38.598 364.221 6.895 56.376 3.862 25.214 3.416
Arruda dos Vinhos (1) 216.340 2.776 ,,, 49.297 - 6.679 112.036 2.618 36.426 ,,, 4.291 542
Bombarral 600.744 22.158 ,,, 34.889 - 38.183 491.907 1.707 3.322 2.969 2.968 2.641
Cadaval (1) 141.773 13.746 ,,, 31.573 - 11.835 64.370 610 5.714 ,,, 7.729 440
Caldas da Rainha 708.348 16.819 ,,, 153.119 ,,, 53.755 409.561 13.084 16.118 ,,, 36.579 9.313
Lourinhã (1) 484.081 66.988 ,,, 208.780 ,,, 20.109 150.930 4.121 16.168 4.169 10.879 1.937
Mafra (1) 966.159 19.462 ,,, 302.248 ,,, 74.395 395.870 17.350 108.016 5.559 32.776 10.483
Nazaré 80.181 2.514 - 16.940 - 5.489 39.088 6.350 1.288 78 6.714 1.720
Óbidos (1) 101.193 6.838 5.746 8.213 ,,, 12.897 52.845 2.159 3.316 - 9.179 ,,,
Peniche (1) 250.148 20.634 ,,, 50.480 ,,, 24.078 128.652 6.488 7.506 ,,, 4.849 7.461
Sobral de Monte Agraço 95.148 4.959 - 30.279 - 2.696 46.171 1.285 8.331 ,,, 1.427 ,,,
Torres Vedras (1) 1.352.447 58.043 ,,, 341.244 ,,, 92.732 729.164 14.694 60.402 10.906 28.716 16.546
Fonte: INE
(1) Totais não correspondem ao somatório, devido ao sectores que não indicam qualquer valor de vendas [...]  
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No Concelho da Marinha Grande é evidente a preponderância da Indústria 

Transformadora, que é responsável por cerca de 57% do Volume de Vendas total em 

2000 (de referir que em termos de número de sociedades, neste sector encontram-se 

34% das sociedades sediadas). 

Em Caldas da Rainha o Comércio sai reforçado quando analisado pelo Volume de 

Vendas, representando praticamente 58% do Volume total do concelho. Também a 

Indústria Transformadora ganha peso no concelho, quando analisada pelo volume de 

vendas, em contrapartida com o sector dos Serviços que gera somente 5,2% do volume 

total. 

Quando analisados pela óptica do Volume de Vendas, a importância de Leiria, 

Alcobaça, Marinha Grande e Caldas da Rainha, é confirmada e reforçada, embora Leiria 

se encontre noutro patamar. Os restantes concelhos – Porto de Mós, Rio Maior e Nazaré 

– apresentam, em conjunto, um Volume de Vendas Total que não chega ao milhão de 

Euros, sendo este valor ligeiramente superior ao Volume de Vendas gerado pelas 

sociedades do Concelho de Alcobaça, 932 mil Euros contra 920 mil Euros, 

respectivamente. 

Para a Região do Oeste são apresentados os dados no Quadro 7. Torres Vedras e Mafra 

são os concelhos com maiores volumes de vendas na suas sociedades, aparecendo o 

Concelho de Alcobaça em seguida. Em Torres Vedras o Comércio é o sector dominante, 

com mais de metade do volume de vendas total do concelho e a Indústria 

Transformadora com cerca de ¼ das vendas.  

Em Mafra o Comércio também é o sector que gera maior volume de vendas – cerca de 

41% - mas a Indústria Transformadora também é importante com uma fatia superior a 

31% do volume de vendas total do concelho. 

O concelho de Alenquer também se destaca no conjunto da região Oeste. Com efeito, 

este concelho com 964 sociedades, apresenta um Volume de Vendas total próximo do 

Volume de Vendas do Concelho de Alcobaça, embora com menos 483 sociedades. O 
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sector da Indústria Transformadora é o principal responsável por essa situação. 

Algumas semelhanças se detectam, em termos de sectores e sociedades, entre estes dois 

concelhos do Oeste.  

Volume de vendas – Indústria Transformadora 

Pela leitura da Figura 2, verifica-se que nem sempre há coincidência entre o número de 

sociedades e o volume de vendas gerado, ou seja, o facto de existirem muitas 

sociedades/empresas não implica necessariamente que haja dinamismo económico.  

 

Figura 2 – Número de Sociedades e respectivo Volume de Vendas por subsecção 
CAE em Alcobaça – Indústria Transformadora 

 

 

 

 

 

 

 

No Quadro 8 encontra-se o Volume de Vendas nas sociedades da Indústria 

Transformadora, para Alcobaça e os seis concelhos limítrofes. No Quadro 9, apresenta-

se o peso das actividades mais preponderantes, da indústria transformadora, em termos 

de vendas. 

Com efeito, tal como se pode constatar, somente duas áreas de actividade: indústria 

alimentar e de bebidas e a fabricação de outros produtos minerais não metálicos, 
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respectivamente subsecções DA e DI da CAE, apresentam um peso em termos de 

vendas superior ao peso, quando calculado em termos de número de sociedades. 

Como se pode verificar nem todas as divisões da CAE apresentam valores de vendas, ou 

por segredo estatístico ou pelos dados não serem fiáveis. 

Para Alcobaça encontra-se o Volume de Vendas para 10 das 13 actividades 

transformadoras onde existem sociedades. A área de fabricação de produtos minerais 

não metálicos é a mais pujante em termos de vendas (o que demonstra uma certa 

aptidão da zona para este tipo de indústria), seguida das indústrias alimentares e de 

outras indústrias transformadoras (Quadros 8 e 9). 
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Mil €

Total

Indústrias
alimentares, das 

bebidas e 
tabaco

Indústria 
têxtil

Indústria
do couro e

produtos do 
couro

Indústrias
da madeira 

e de cortiça e
suas obras

Indústrias
de pasta,

papel e cartão
e seus artigos 
de edição e 
impressão

Fabricação
de coque, prod

petrolíf.refinados
+ prod. químicos

e de fibras
sintéticas ou 

artificiais

Fabricação 
de artigos 

de borracha
e de matérias

plásticas

Fabricação
de outros
produtos
minerais

não metálicos

Indústrias
metalúrgicas 
de base e de

produtos
metálicos

Fabricação
de máquinas

e equip, 
n.e.

Fabricação
de equip.

Eléctrico e
de óptica

Fabricação
de material

 de transporte

Indústrias 
transform.,

n.e.

Alcobaça (1) 385.974 66.117 ,,, 33.090 6.503 14.326 ,,, 14.904 147.861 23.633 31.430 936 ,,, 43.067

Caldas da Rainha (1) 153.119 29.607 1.988 ,,, 4.489 2.555 ,,, 218 41.930 9.738 31.772 1.712 ,,, 27.205
Nazaré (1) 16.940 978 - - 1.478 ,,, - - 9.344 2.071 ,,, - ,,, 174
Marinha Grande (1) 466.612 764 307 - 3.194 30.554 ,,, 74.179 133.683 20.214 170.453 14.482 ,,, 10.568
Leiria 1.009.459 147.879 16.644 13.894 71.512 13.511 50.325 157.777 309.112 74.665 104.709 12.679 3.070 33.682
Porto Mós (1) 161.931 1.095 19.075 - 4.539 ,,, 11.602 20.419 67.492 20.549 3.542 ,,, ,,, 8.495
Rio Maior (1) 175.132 118.672 387 ,,, 1.621 3.680 ,,, - 4.449 1.667 2.390 - 37.587 1.321
Fonte: INE
(1) Totais não correspondem ao somatório, devido ao sectores que não indicam qualquer valor de vendas [...] 

Quadro 8 - Volume de Vendas nas Sociedades com sede no Concelho de Alcobaça e concelhos limítrofes, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.00 - Indústria Transformadora

  



SaeR – Março 2004 - 150 

Indústrias
alimentares, das 

bebidas e 
tabaco

Indústria 
têxtil

Indústria
do couro e

produtos do 
couro

Indústrias
da madeira 

e de cortiça e
suas obras

Indústrias
de pasta,

papel e cartão
e seus artigos 
de edição e 
impressão

Fabricação
de coque, prod

petrolíf.refinados
+ prod. químicos

e de fibras
sintéticas ou 

artificiais

Fabricação 
de artigos 

de borracha
e de matérias

plásticas

Fabricação
de outros
produtos
minerais

não metálicos

Indústrias
metalúrgicas 
de base e de

produtos
metálicos

Fabricação
de máquinas

e equip, 
n.e.

Fabricação
de equip.

Eléctrico e
de óptica

Fabricação
de material

 de transporte

Indústrias 
transform.,

n.e.

Alcobaça (1) 17,1% 8,6% 1,7% 3,7% 3,9% 38,3% 6,1% 8,1% 0,2% 11,2%

Caldas da Rainha (1) 19,3% 1,3% 2,9% 1,7% 0,1% 27,4% 6,4% 20,7% 1,1% 17,8%

Nazaré (1) 5,8% 8,7% 55,2% 12,2% 1,0%

Marinha Grande (1) 0,2% 0,1% 0,7% 6,5% 15,9% 28,6% 4,3% 36,5% 3,1% 2,3%
Leiria 14,6% 1,6% 1,4% 7,1% 1,3% 5,0% 15,6% 30,6% 7,4% 10,4% 1,3% 0,3% 3,3%

Porto Mós (1) 0,7% 11,8% 2,8% 7,2% 12,6% 41,7% 12,7% 2,2% 5,2%

Rio Maior (1) 67,8% 0,2% 0,9% 2,1% 2,5% 1,0% 1,4% 21,5% 0,8%
Fonte: INE
(1) Totais não correspondem ao somatório, devido ao sectores que não indicam qualquer valor de vendas [...] 

Subsecção CAE com maior volume de vendas no concelho
Subsecção CAE com o segundo maior volume de vendas no concelho
Subsecção CAE com o terceiro  maior volume de vendas no concelho

Quadro 9 – Peso das Actividades pelo Volume de Vendas das Sociedades – Indústria Transformadora
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A fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas (subsecção DH da CAE), 

mantém praticamente o seu peso relativo, podendo-se considerar que o mesmo acontece 

com as indústrias de pasta, de papel e cartão e seus artigos edição e impressão 

(subsecção DE da CAE). 

Todas as restantes áreas de actividade perdem quando avaliado o seu peso relativo pelo 

Volume de Vendas, algumas delas com quebras importantes, caso das indústrias do 

couro e produtos de couro (subsecção DC), das indústrias da madeira e de cortiça e suas 

obras (subsecção DD) e das indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos 

(subsecção DJ).  

Na origem desta situação podem estar vários factores, entre outros: 

 Dimensão média das sociedades reduzida. Uma parte considerável das 

sociedades de maior dimensão do Concelho de Alcobaça, concentra-se na 

divisão 26 da CAE (subsecção DI), 

 Vendas subdimencionadas por exemplo, por declarações incorrectas.  

De qualquer modo a indústria transformadora é a actividade económica que mais 

contribui para o Volume de Vendas Total do Concelho de Alcobaça, com uma fatia de 

cerca de 42% no ano de 2000.  

B.1.3. Sociedades constituídas 
 
O dinamismo da actividade económica pode, igualmente, ser aferido pelas novas 

sociedades que vão sendo constituídas. No Quadro 10, encontra-se o número de 

sociedades constituídas em cada concelho, por divisões da CAE-Rev.2 em 2001 e 2002, 

no Concelho de Alcobaça e concelhos limítrofes. 

Em termos económicos os dois anos em análise são caracterizados por uma 

desaceleração a nível mundial, naturalmente sentida em Portugal, uma pequena 

economia aberta e com profundos problemas estruturais que persistem há longos anos. 
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Pela evolução das sociedades constituídas, é notória a retracção económica vivida nos 

últimos anos, com uma quebra acentuada, em 2002, no número de novas sociedades. 

No conjunto dos sete concelhos (Quadro 10) Alcobaça revela algum dinamismo, sendo 

o segundo concelho com mais sociedades constituídas quer em 2001, como em 2002, 

com quatro sectores a constituir-se como preferência das sociedades constituídas: 

 O Comércio a grosso e a retalho (secção G da CAE), 

 A Construção (secção F da CAE),  

 A Indústria Transformadora (secção D da CAE), e 

 As Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços prestados às 

Empresas (secção K da CAE). 

Este último com ligações ao sector da construção, nomeadamente no que diz respeito às 

actividades imobiliárias. 

Este facto é comum aos restantes concelhos, sendo Leiria o concelho mais dinâmico, no 

que diz respeito a sociedades constituídas. Neste concelho, dois sectores – Agricultura e 

Pesca e Alojamento e Restauração – viram mesmo o número de sociedades constituídas 

aumentar de 2001 para 2002. De referir que também em Alcobaça houve aumento no 

número de sociedades constituídas no Alojamento e Restauração, nos últimos dois anos. 

Para os quatro concelhos que, pelos dados analisados e no conjunto dos sete concelhos, 

demonstraram maior dinâmica económica – Leiria (destacada dos restantes), Alcobaça, 

Marinha Grande e Caldas da Rainha, são apresentados na Figura 3, os quatro sectores 

económicos com maior número de sociedades constituídas em 2001 e 2002. 

Em termos gerais os dados reflectem a expansão dos sectores da Construção e 

Comércio, que ocorreu (e que em 2003, ainda se faz sentir, no que diz respeito ao 

Comércio) a nível nacional e, que naturalmente também se fez sentir nos concelhos em 
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análise. Do gráfico 3 sobressaem ainda as características industriais do Concelho da 

Marinha Grande. 
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2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Alcobaça 318 197 16 6 2 2 48 17 1 77 46 88 71 14 17 33 4 3 31 23 5 11
Caldas da Rainha 207 157 10 4 1 2 27 14 33 31 64 56 13 7 15 7 3 32 21 12 12
Nazaré 31 21 2 1 2 6 3 5 2 9 2 5 1 1 5 3 5
Marinha Grande 195 141 2 62 35 11 16 39 38 14 11 16 5 35 27 16 9
Leiria 759 545 15 20 1 1 117 64 1 199 111 189 159 26 38 81 20 3 4 94 87 33 41
Porto Mós 121 80 1 4 5 1 20 9 19 16 33 24 2 2 19 5 15 15 7 4
Rio Maior 116 67 8 5 13 5 1 26 17 28 16 6 4 17 6 2 12 9 4 4

Total 1747 1208 52 41 9 6 288 146 2 1 371 240 446 366 84 81 186 48 8 8 224 185 77 86
Fonte: INE

Quadro 10 – Sociedades constituídas no concelho de Alcobaça e nos concelhos limítrofes, segundo a CAE-Rev2, em 2001 e 2002

L a QTotal F G H IA+B C D E J K

 

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Alcobaça 318 197 16 6 2 2 48 17 1 77 46 88 71 14 17 33 4 3 31 23 5 11
Alenquer 249 145 11 5 1 20 10 54 29 62 40 16 7 43 25 1 30 24 11 5
Arruda dos Vinhos 84 48 4 2 6 4 1 9 8 28 8 4 3 18 11 1 11 7 4 3
Bombarral 48 42 3 4 4 2 7 2 18 9 2 3 9 11 1 4 7 1 3
Cadaval 50 38 5 3 1 4 3 10 10 14 9 2 1 7 5 8 4 2
Caldas da Rainha 207 157 10 4 1 2 27 14 33 31 64 56 13 7 15 7 3 32 21 12 12
Lourinhã 97 64 6 9 6 6 29 13 27 10 7 6 10 6 1 9 12 2 2
Mafra 364 251 12 5 1 31 16 1 84 49 109 87 20 16 42 7 1 46 47 19 22
Nazaré 31 21 2 1 2 6 3 5 2 9 2 5 1 1 5 3 5
Óbidos 40 20 2 3 2 1 7 6 9 4 5 1 7 6 5 2
Peniche 88 75 5 4 6 7 34 22 23 18 4 7 9 2 4 10 3 5
Sobral de Monte Agraço 42 35 1 2 1 4 2 13 6 9 7 1 6 9 4 3 7 1 1
Torres Vedras 420 249 12 14 1 42 18 1 1 152 56 98 79 16 16 32 13 2 1 47 34 18 16

Total 2038 1342 85 62 5 7 202 103 4 2 515 281 554 400 113 92 239 96 7 8 236 204 78 87

Fonte: INE

Quadro 11 – Sociedades constituídas na Região Oeste, segundo a CAE-Rev2, em 2001 e 2002

L a QH I J KD E F G

O
e
s
t
e

Total A+B C
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Figura 3 – Sociedades constituídas em 2001 e 2002 nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Leiria e Marinha 
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Na Região Oeste (Quadro 11) Torres Vedras e Mafra revelam-se os concelhos mais 

dinâmicos, em termos de sociedades constituídas, vindo em seguida Alcobaça, Alenquer 

e Caldas da Rainha. A Construção e o Comércio são os sectores com maior número de 

sociedades constituídas. Em 2001 os Transportes, Armazenagem e Comunicações 

(secção I) superaram ligeiramente as Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços 

prestados às Empresas (secção K), com 239 sociedades constituídas contra 236. Para a 

Região Oeste a Indústria Transformadora é menos preponderante que nos sete 

concelhos atrás analisados. 

De referir a redução de 1/3 no número de sociedades constituídas entre 2001 e 2002, 

nesta Região. 

 
B.1.4. Estabelecimentos 
 

Os dados do DEEP do MSST, que nos permitem analisar um universo maior e com 

mais detalhe ao nível da CAE (a dois dígitos), encontram-se no Quadro 12. São 

apresentados dados para o Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria e Região Oeste. 

Para 2001 estão contabilizados para o Concelho de Alcobaça 2.231 Estabelecimentos 

que empregam 19.000 pessoas. A distribuição por divisão da CAE (dois dígitos) é a 

seguinte: 
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Quadro 12 – Estabelecimentos no Concelho de Alcobaça em 2001

CAE Descrição da CAE Nº Pessoas Nº Estab.

1 AGRI.P.ANI.CA.A.S.R. 488 118
2 SILVIC.E.FLOR.A.S.R. 12 3
5 PESCA,AQUACUL.A.S.R. 1 1
14 O.INDUST.EXTRACTIVAS 376 28
15 INDUST.ALIMENT.BEBI. 685 51
17 FABRICACAO TEXTEIS 6 3
18 I.VEST.P.T.F.AR.P.P. 64 10
19 C.A.P.SP.F.A.V.M.S.C 950 77
20 I.MAD.CO.E.MOB.F.C.E 195 30
21 FAB.PAST.PAP.CART.A. 91 6
22 ED.IMP.REP.SU.INF.G. 144 10
24 FA.PRODUTOS QUIMICOS 88 4
25 FA.A.BORR.MAT.PLAST. 240 13
26 FAB.O.PROD.MIN.N.ME. 4.403 160
27 IND.METALURGICAS BA. 19 3
28 FA.P.MET.E.MAQ.EQUI. 961 87
29 FAB.MAQ.EQUIPAM.N.E. 598 38
31 FA.MAQ.AP.ELECT.N.E. 13 3
32 FA.EQ.AP.RAD.TEL.CO. 7 1
33 FA.AP.I.MED-CIR.O.P. 27 3
34 FA.V.AUTO.REB.SE.RE. 13 2
36 FA.MOBIL.O.I.TRA.N.E 1.359 72
37 RECICLAGEM 8 1
40 PRO.DI.EL.GAS VA.A.Q 42 2
45 CONSTRUCAO 2.214 284
50 COM.M.RE.AUT.M.C.R.C 655 152
51 COM.GR.AG.C.E.V.A.M. 1.260 188
52 COM.RE.REP.BENS P.D. 1.258 320
55 ALOJAM.RESTAURACAO 642 166
60 TRANS.TER.OLEOD.GAS. 285 81
63 ACT.A.A.T.AG.VIAG.T. 54 7
64 CORREIOS TELECOMUNIC 103 4
65 I.FIN.E.SEG.FU.PENS. 190 25
66 SEG.F.P.O.ACT.C.S.S. 12 3
67 ACT.AUX.INTE.FINANC. 17 6
70 ACTIVID.IMOBILIARIAS 75 19
71 ALU.M.E.S.P.B.P.DOM. 36 7
72 ACT.INFORMAT.CONEXAS 12 4
74 O.ACT.SERV.P.P.EMPR. 403 117
75 ADM.PU.DEF.SEG.SO.O. 24 4
80 EDUCACAO 276 15
85 SAUDE E ACCAO SOCIAL 514 49
91 ACT.ASSOC.DIVER.N.E. 47 8
92 ACT.RECR.CULT.DESPO. 28 6
93 O.ACTIVIDAD.SERVICOS 105 40

TOTAL 19.000 2.231
Fonte: DEEP - MSST  
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A actividade no concelho é diversificada abrangendo várias áreas de actividade, 

destacando-se, quer em termos de número de Estabelecimentos, quer pelas pessoas ao 

serviço, a Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos (divisão 26 da CAE), 

o Comércio por Grosso e a Retalho (divisão 51 e 52 da CAE) e a Construção (divisão 

45 da CAE). 

Considerando o número de Estabelecimentos, verifica-se que oito áreas de actividade: o 

comércio (a retalho, por grosso, reparações) – CAE 50, 51 e 52, a construção – CAE 45, 

o alojamento e restauração – CAE 55, o fabrico de produtos minerais não metálicos – 

CAE 26, a agricultura - CAE 1, e os serviços a empresas – CAE 74, concentram mais 

de dois terços do total de Estabelecimentos do concelho e praticamente 60% do total de 

Pessoas ao serviço. 

As cinco actividades mais empregadoras (todas com mais de 1.000 pessoas ao serviço) 

são, por ordem decrescente: 

 26 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos. 

 45 Construção, 

 36 Fabricação de mobiliário; outras indústrias transformadoras, n.e., 

 51 Comércio por grosso e agentes do comércio, excepto de veículos 

automóveis e de motociclos, 

 52 Comércio a retalho (excepto de veículos automóveis, motociclos e 

combustíveis para veículos); reparação de bens pessoais e domésticos, 

Nesta CAE 26, estão indústrias de peso e tradição no concelho (e na região como mais 

adiante se verá), como as de fabrico de produtos cerâmicos, ou de fabrico de tijolos, 

telhas e de outros produtos de barro para a construção, ou a cristalaria, ou o fabrico de 

cimento, cal e gesso e ainda a serragem, corte e acabamento da pedra.  
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No Distrito de Leiria (Quadro 13) estão contabilizados 18.101 Estabelecimentos, com 

137.531 Pessoas ao Serviço. 

Também o Comércio por Grosso, a Retalho e a Construção são as actividades mais 

representativas, quer pelo número de Estabelecimentos, quer pelas pessoas ao serviço, 

ressaltando ainda mais uma actividade – o alojamento e restauração (divisão 55 da 

CAE).  

Saliente-se ainda no distrito, duas actividades fortemente empregadoras:  

 29 Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e. (com 6.264 ao serviço em 

389 Estabelecimentos) 

 26 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos (16.622 pessoas ao 

serviço em 608 Estabelecimentos) 
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CAE Desc. CAE Nº Pessoas Nº Estab.
10 EXT.HULHA.LINH.TURFA 4 2
61 TRANSPORTES POR AGUA 4 2
73 INVESTIG.DESENVOLVI. 5 1
32 FA.EQ.AP.RAD.TEL.CO. 30 4
41 CAPT.TRAT.DIST.AGUA 36 4
75 ADM.PU.DEF.SEG.SO.O. 96 14
34 FA.V.AUTO.REB.SE.RE. 99 19
27 IND.METALURGICAS BA. 112 15
33 FA.AP.I.MED-CIR.O.P. 115 19
37 RECICLAGEM 116 13
67 ACT.AUX.INTE.FINANC. 206 69
35 FAB.O.MAT.TRANSPORTE 213 7

5 PESCA,AQUACUL.A.S.R. 256 9
71 ALU.M.E.S.P.B.P.DOM. 263 70
66 SEG.F.P.O.ACT.C.S.S. 267 43
90 SAN.HIG.PUB.ACT.SIM. 326 13

2 SILVIC.E.FLOR.A.S.R. 333 63
72 ACT.INFORMAT.CONEXAS 345 73
91 ACT.ASSOC.DIVER.N.E. 376 79
40 PRO.DI.EL.GAS VA.A.Q 397 26
31 FA.MAQ.AP.ELECT.N.E. 488 30
92 ACT.RECR.CULT.DESPO. 515 101
70 ACTIVID.IMOBILIARIAS 622 252
63 ACT.A.A.T.AG.VIAG.T. 694 81
21 FAB.PAST.PAP.CART.A. 706 24
24 FA.PRODUTOS QUIMICOS 744 63
93 O.ACTIVIDAD.SERVICOS 813 301
22 ED.IMP.REP.SU.INF.G. 927 102
64 CORREIOS TELECOMUNIC 1.136 50
19 C.A.P.SP.F.A.V.M.S.C 1.191 93
14 O.INDUST.EXTRACTIVAS 1.710 155
65 I.FIN.E.SEG.FU.PENS. 1.867 248
17 FABRICACAO TEXTEIS 1.884 75

1 AGRI.P.ANI.CA.A.S.R. 2.199 535
80 EDUCACAO 2.641 180
20 I.MAD.CO.E.MOB.F.C.E 2.792 302
18 I.VEST.P.T.F.AR.P.P. 2.968 97
36 FA.MOBIL.O.I.TRA.N.E 3.579 236
60 TRANS.TER.OLEOD.GAS. 4.153 770
85 SAUDE E ACCAO SOCIAL 4.236 514
15 INDUST.ALIMENT.BEBI. 4.338 349
25 FA.A.BORR.MAT.PLAST. 5.339 183
28 FA.P.MET.E.MAQ.EQUI. 5.367 563
74 O.ACT.SERV.P.P.EMPR. 5.715 1.060
50 COM.M.RE.AUT.M.C.R.C 5.947 1.143
55 ALOJAM.RESTAURACAO 5.978 1.466
29 FAB.MAQ.EQUIPAM.N.E. 6.264 389
51 COM.GR.AG.C.E.V.A.M. 10.022 1.583
52 COM.RE.REP.BENS P.D. 12.022 2.953
26 FAB.O.PROD.MIN.N.ME. 16.622 608
45 CONSTRUCAO 20.453 3.050

TOTAL 137.531 18.101
Fonte: DEEP - MSST

Quadro 13 - Estabelecimentos no distrito de Leiria em 2001
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Na base de dados do DEEP do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, na Região 

do Oeste constam 13.417 Estabelecimentos com quase 97 mil pessoas ao serviço 

(Quadro 14). 
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.

CAE Desc CAE Nº Pessoas Nº Estab
1 AGRI.P.ANI.CA.A.S.R. 3.195 750
2 SILVIC.E.FLOR.A.S.R. 113 15
5 PESCA,AQUACUL.A.S.R. 359 29

14 O.INDUST.EXTRACTIVAS 1.046 77
15 INDUST.ALIMENT.BEBI. 6.474 381
17 FABRICACAO TEXTEIS 128 19
18 I.VEST.P.T.F.AR.P.P. 383 34
19 C.A.P.SP.F.A.V.M.S.C 1.027 86
20 I.MAD.CO.E.MOB.F.C.E 1.133 173
21 FAB.PAST.PAP.CART.A. 200 11
22 ED.IMP.REP.SU.INF.G. 932 85
24 FA.PRODUTOS QUIMICOS 385 24
25 FA.A.BORR.MAT.PLAST. 614 39
26 FAB.O.PROD.MIN.N.ME. 8.704 363
27 IND.METALURGICAS BA. 218 13
28 FA.P.MET.E.MAQ.EQUI. 3.439 359
29 FAB.MAQ.EQUIPAM.N.E. 2.570 102
31 FA.MAQ.AP.ELECT.N.E. 277 19
32 FA.EQ.AP.RAD.TEL.CO. 127 4
33 FA.AP.I.MED-CIR.O.P. 167 14
34 FA.V.AUTO.REB.SE.RE. 518 16
35 FAB.O.MAT.TRANSPORTE 184 7
36 FA.MOBIL.O.I.TRA.N.E 2.699 169
37 RECICLAGEM 131 9
40 PRO.DI.EL.GAS VA.A.Q 474 17
41 CAPT.TRAT.DIST.AGUA 17 4
45 CONSTRUCAO 12.814 1.855
50 COM.M.RE.AUT.M.C.R.C 4.226 830
51 COM.GR.AG.C.E.V.A.M. 8.699 1.138
52 COM.RE.REP.BENS P.D. 9.824 2.589
55 ALOJAM.RESTAURACAO 4.916 1.227
60 TRANS.TER.OLEOD.GAS. 5.209 673
61 TRANSPORTES POR AGUA 4 2
63 ACT.A.A.T.AG.VIAG.T. 687 58
64 CORREIOS TELECOMUNIC 756 37
65 I.FIN.E.SEG.FU.PENS. 1.361 196
66 SEG.F.P.O.ACT.C.S.S. 163 36
67 ACT.AUX.INTE.FINANC. 168 62
70 ACTIVID.IMOBILIARIAS 423 155
71 ALU.M.E.S.P.B.P.DOM. 186 49
72 ACT.INFORMAT.CONEXAS 79 29
73 INVESTIG.DESENVOLVI. 5 1
74 O.ACT.SERV.P.P.EMPR. 4.741 756
75 ADM.PU.DEF.SEG.SO.O. 134 10
80 EDUCACAO 1.707 129
85 SAUDE E ACCAO SOCIAL 4.028 412
90 SAN.HIG.PUB.ACT.SIM. 71 5
91 ACT.ASSOC.DIVER.N.E. 332 64
92 ACT.RECR.CULT.DESPO. 289 57
93 O.ACTIVIDAD.SERVICOS 559 228

TOTAL 96.895 13.417

Fonte: DEEP - MSST

Quadro 14 - Estabelecimentos na Região Oeste em 2001
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Pode-se verificar pelos dados apresentados, que as três áreas de actividades com maior 

relevância para o Concelho de Alcobaça e distrito de Leiria, também o são na região 

Oeste. Também a Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos com 363 

Estabelecimentos e 8.704 pessoas ao serviço, detém um peso significativo no Oeste. 

Para esta situação contribuem, certamente, os concelhos da parte Norte da região – 

Alcobaça e Caldas da Rainha, ambos com uma importante tradição nas áreas da 

cerâmica e da pedra. 

Para além destas outra área se destaca na região Oeste, tendo em conta o emprego 

gerado: as indústrias alimentares e de bebidas (divisão 15 da CAE), onde a indústria de 

conservação de frutos e de produtos hortícolas detém um peso significativo e uma forte 

tradição na maior parte dos concelhos da região. 

 
B.1.5. Emprego 

 

Pessoal ao serviço nas Sociedades 
 

Alcobaça e Leiria são responsáveis por 56,5% do emprego nos sete concelhos em 

análise (Quadro 15), sendo contudo o Concelho de Leiria, de longe, o maior 

empregador, o que é natural dada a sua dinâmica. 

Em Alcobaça o sector com mais pessoas ao serviço é a Indústria Transformadora, facto 

já constatado pelos dados do MSST, atrás apresentados. Este é o sector empregador por 

excelência em todos os sete concelhos, sendo responsável por mais de 50% do emprego 

total (dados do INE). Em segundo lugar está o Comércio que emprega mais de 20% do 

total de pessoas ao serviço. A importância destas duas áreas de actividade é evidente 

nestes sete concelhos, nomeadamente em termos sociais, dado que são responsáveis por 

70% do emprego total. 

Relativamente à Região do Oeste, os dados do INE encontram-se no Quadro 16, 

ressaltando, desde logo, a posição do Concelho de Alcobaça como principal empregador 
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na Região, à frente dos concelhos como Torres Vedras, ou Mafra, que possuem, como 

verificado anteriormente maior número de sociedades.  

A existência no Concelho de Alcobaça de indústrias que necessitam de mão-de-obra 

(não capital intensivas), está na origem desta situação. 
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Quadro 15 – Pessoal ao serviço nas Sociedades no concelho de Alcobaça e concelhos limítrofes 

Total A+B C D E F G H I J K L a Q

Alcobaça 15.068 355 215 10.322 - 738 2.222 349 244 62 250 311
Caldas da Rainha (1) 11.954 244 ... 4.057 ... 759 2.862 446 209 ... 2.828 453
Nazaré 1.849 43 - 651 - 61 374 239 18 5 400 58
Marinha Grande (1) 11.618 26 ... 8.514 - 234 1.741 184 183 ... 521 190
Leiria (1) 31.895 453 ... 13.341 ... 4.206 8.839 967 926 152 1.337 1.317
Porto Mós 6.234 191 270 3.493 - 545 791 84 494 47 99 220
Rio Maior 4.439 233 270 1.990 - 190 1.095 148 303 9 117 84
Fonte: INE
(1) Totais não correspondem ao somatório, devido ao sectores que não indicam qualquer número de pessoal ao serviço [...] 

Pessoal ao Serviço nas Sociedades com sede no concelho, segundo a CAE-Rev.2, em 31/12/2000

 

Quadro 16 - Pessoal ao serviço nas Sociedades na Região Oeste 

Total A+B C D E F G H I J K L a Q

Alcobaça 15.068 355 215 10.322 - 738 2.222 349 244 62 250 311
Alenquer 8.993 497 345 3.977 - 541 1.636 173 783 28 873 140
Arruda dos Vinhos (1) 1.801 71 ... 439 - 112 577 61 430 ... 71 26
Bombarral 2.381 287 - 634 - 608 572 60 65 38 80 37
Cadaval (1) 1.558 162 ... 406 - 250 485 9 84 ... 85 27
Caldas da Rainha (1) 11.954 244 ... 4.057 ... 759 2.862 446 209 ... 2.828 453
Lourinhã (1) 3.662 731 ... 972 ... 398 944 139 205 46 165 60
Mafra (1) 10.137 196 ... 3.530 ... 826 2.119 478 1.655 65 1.025 220
Nazaré 1.849 43 - 651 - 61 374 239 18 5 400 58
Óbidos 1.185 107 70 208 ... 145 337 96 27 - 98 ...
Peniche (1) 3.549 628 ... 978 ... 297 1.029 223 117 ... 88 154
Sobral de Monte Agraço (1) 957 57 - 359 - 43 314 30 115 ... 39 ...
Torres Vedras (1) 12.253 738 ... 3.841 ... 1.154 4.224 463 599 116 675 377
Fonte: INE
(1) Totais não correspondem ao somatório, devido ao sectores que não indicam qualquer número de pessoal ao serviço [...] 

Pessoal ao Serviço nas Sociedades sediadas na Região Oeste, segundo a CAE-Rev.2, em 31.12.00
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Outro dado que ressalta dos Quadros 15 e 16, prende-se com o facto de que, 

comparando Alcobaça e os seis concelhos limítrofes com a Região Oeste, há mais 

pessoas ao serviço nas sociedades naqueles sete concelhos, que nos treze concelhos da 

Região Oeste (onde Alcobaça, Nazaré e Caldas da Rainha estão também incluídos).  

Os dados dos Censos de 2001, indicam para o Concelho de Alcobaça que a população 

residente, empregada era de 26.711 pessoas. Partindo do pressuposto que não houve 

variação significativa entre os anos de 2000 e 2001, e tendo em conta os dados atrás 

apresentados, constata-se que uma parte da população residente no Concelho de 

Alcobaça, trabalha noutros concelhos e população de outros concelhos vem trabalhar 

em Alcobaça. Este facto foi confirmado nos contactos e entrevistas realizados, tendo 

sido referido que há no concelho dificuldade em recrutar pessoal, quer indiferenciado, 

quer qualificado. 

Melhores vias de comunicação contribuem para que haja maior mobilidade entre os 

concelhos/regiões. Manter a população no concelho, nomeadamente a mais qualificada, 

ou mesmo atrair população qualificada de outros concelhos depende, 

fundamentalmente, da arte e engenho dos agentes económicos locais – empresas, 

Câmara Municipal, outros organismos públicos. 

Pessoal ao serviço nos Estabelecimentos 
 

Analisa-se em seguida os dados do MSST relativos ao Pessoal ao serviço nos 

Estabelecimentos, por divisão CAE, em 2000 (último ano disponível com este tipo de 

dados), para o Concelho de Alcobaça (Quadro 17), que permite a caracterização, pelas 

habilitações, do emprego. 
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CAE Descrição  da CAE Total Ignorado
Ensino
Básico 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

Ensino
Secundário Bacharelato Licenciatura

1 AGRI.P.ANI.CA.A.S.R. 400 16 35 198 70 36 25 12 8
2 SILVIC.E.FLOR.A.S.R. 12 0 2 2 2 1 4 1 0
5 PESCA,AQUACUL.A.S.R. 1 0 0 1 0 0 0 0 0

14 O.INDUST.EXTRACTIVAS 261 11 25 156 38 16 11 0 4
15 INDUST.ALIMENT.BEBI. 580 6 30 309 104 69 46 5 11
17 FABRICACAO TEXTEIS 5 0 0 4 0 0 1 0 0
18 I.VEST.P.T.F.AR.P.P. 97 4 0 26 48 7 11 0 1
19 C.A.P.SP.F.A.V.M.S.C 1.046 58 16 440 290 150 76 2 14
20 I.MAD.CO.E.MOB.F.C.E 190 2 7 96 52 20 9 1 3
21 FAB.PAST.PAP.CART.A. 86 1 23 21 22 7 10 0 2
22 ED.IMP.REP.SU.INF.G. 202 4 2 23 37 71 47 4 14
24 FA.PRODUTOS QUIMICOS 90 2 29 7 19 10 17 0 6
25 FA.A.BORR.MAT.PLAST. 216 1 3 64 78 36 21 4 9
26 FAB.O.PROD.MIN.N.ME. 4.537 80 151 2.212 1.143 483 317 49 102
27 IND.METALURGICAS BA. 20 2 0 7 7 2 2 0
28 FA.P.MET.E.MAQ.EQUI. 822 6 17 356 226 105 91 9 12
29 FAB.MAQ.EQUIPAM.N.E. 648 9 5 123 172 187 127 12 13
31 FA.MAQ.AP.ELECT.N.E. 13 4 0 2 2 2 3 0 0
32 FA.EQ.AP.RAD.TEL.CO. 5 0 0 0 1 4 0 0 0
33 FA.AP.I.MED-CIR.O.P. 25 0 0 9 5 6 5 0 0
34 FA.V.AUTO.REB.SE.RE. 7 4 0 0 3 0 0 0 0
36 FA.MOBIL.O.I.TRA.N.E 1.387 34 26 687 375 182 75 2 6
37 RECICLAGEM 6 0 0 0 2 2 1 1 0
40 PRO.DI.EL.GAS. VA 44 0 0 24 6 8 5 0 1
45 CONSTRUCAO 1.580 188 75 732 298 151 81 20 35
50 COM.M.RE.AUT.M.C.R.C 625 24 4 204 181 107 93 3 9
51 COM.GR.AG.C.E.V.A.M. 1.121 35 25 298 259 197 277 11 19
52 COM.RE.REP.BENS P.D. 1.141 42 16 278 240 284 244 12 25
55 ALOJAM.RESTAURACAO 542 44 15 219 105 92 62 1 4
60 TRANS.TER.OLEOD.GAS. 255 7 11 111 77 28 19 1 1
63 ACT.A.A.T.AG.VIAG.T. 44 2 4 12 12 5 6 1 2
64 CORREIOS TELECOMUNIC 107 0 1 23 20 36 27 0 0
65 I.FIN.E.SEG.FU.PENS. 202 17 0 3 12 48 92 7 23
66 SEG.F.P.ºACT.C.S. 12 0 0 0 0 4 7 0 1
67 ACT.AUX.INTE.FINANC. 16 1 0 3 1 3 6 0 2
70 ACTIVID.IMOBILIARIAS 80 10 1 17 17 10 19 1 5
71 ALU.M.E.S.P.B.P.DOM. 38 0 0 18 9 8 1 0 2
72 ACT.INFORMAT.CONEXAS 13 0 0 0 0 6 5 2 0
74 O.ACT.SERV.P.P.EMPR. 362 14 1 78 36 71 121 14 27
75 ADM.PU.DEF.SEG.SO.O. 13 0 0 9 1 2 0 0 1
80 EDUCACAO 273 1 1 41 23 25 38 38 106
85 SAUDE E ACCAO SOCIAL 385 15 4 127 77 47 69 18 28
90 SAN.HIG.PUB.ACT.SER 12 0 0 1 1 1 8 1 0
91 ACT.ASSOC.DIVER.N.E. 36 0 1 5 1 3 12 5 9
92 ACT.RECR.CULT.DESPO. 24 3 0 3 5 3 10 0 0
93 O.ACTIVIDAD.SERVICOS 96 8 3 19 24 23 18 0 1

TOTAL 17.677 655 533 6.968 4.101 2.558 2.119 237 506

Fonte: DEEP-MSST

Quadro 17 – Pessoal ao serviço nos Estabelecimentos, por habilitações e CAE-Rev2, no Concelho de Alcobaça em 2000

 

Está contabilizado para o ano 2000, um total de 17.677 pessoas ao serviço dos 

Estabelecimentos em actividade no Concelho de Alcobaça. 

As cinco áreas de actividade do Concelho de Alcobaça, com pessoal mais habilitado 

(habilitações escolares) são: 

 Educação, 

 Saúde e Acção Social e 

 Outras actividades de serviços prestados principalmente às empresas. 
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A Educação concentra, naturalmente, o maior número de licenciados ou bacharéis, pelas 

actividades que lhes estão inerentes, sendo a área que, em termos proporcionais, 

apresenta uma maior percentagem de pessoas com habilitação superior (cerca de 53%). 

Nos Serviços e na Saúde e Acção Social, o pessoal mais habilitado representa cerca de 

11/12% do pessoal total ao serviço. 

A Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos e a Construção, embora 

apresentem um número em valor absoluto alto de pessoal habilitado, no contexto do 

concelho, em termos percentuais representam somente cerca de 3% do pessoal ao 

serviço.  

Quase 40% das 17.677 pessoas ao serviço no Concelho de Alcobaça, possuem somente 

o 1º Ciclo, ou seja, em média as habilitações são baixas.  

Analisando as actividades com mais de mil pessoas ao serviço (e que no seu conjunto 

representam 61% do total do Concelho de Alcobaça), a saber: 

 Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo; fabricação de artigos de 

viagem, marroquinaria, artigos de correeiro, seleiro e calçado (divisão 19 

CAE); 

 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos (divisão 26 CAE); 

 Fabricação de mobiliário; outras indústrias transformadoras, n.e. (divisão 

36 CAE); 

 Comércio por grosso e agentes de comércio, excepto de veículos 

automóveis e de motociclos; 

 Comércio a retalho; reparação de bens pessoais e domésticos; 

verifica-se que nas actividades industriais a percentagem das pessoas ao serviço com 

habilitações (considerando-se somente o pessoal que se conhece as habilitações) entre o 



SaeR – Março 2004 - 169 

ensino básico e o terceiro ciclo, varia entre 89,5% (Fabricação de Outros Produtos não 

Metálicos) e 93,9% (Fabricação de Mobiliário; Outras Indústrias Transformadoras, 

n.e.). Nas actividades ligadas ao comércio essa percentagem situa-se entre os 71,7% no 

Comércio por Grosso e 74,4% no Comércio a Retalho, ou seja, as habilitações do 

pessoal ao serviço são mais elevadas, no sector do comércio. 

A nível global do concelho, as pessoas com habilitação superior, bacharelato ou 

licenciatura, são em número reduzido - 4,4% do total.  

Para Portugal essa percentagem situa-se em 7,9% e no concelho de Leiria em 7,1% 

(Quadro 18).  

 

Total Ignorado Ensino
Básico 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ensino

Secundário Bacharelato Licenciatura

Portugal 2.688.957 49.296 52.265 889.691 593.137 448.147 448.073 48.791 159.557
Alcobaça 17.677 655 533 6.968 4.101 2.558 2.119 237 506
Caldas da Rainha 13.424 661 181 4.543 2.756 2.510 2.170 194 409
Nazaré 2.258 323 79 671 469 317 252 36 111
Marinha Grande 12.806 473 171 4.138 2.478 2.468 2.288 249 541
Leiria 37.046 1.370 598 11.817 8.385 6.507 5.831 714 1.824
Porto de Mós 6.873 181 175 3.148 1.615 801 716 61 176
Rio Maior 5.475 73 147 2.083 1.307 863 758 66 178
Fonte: DEEP-MSST

Quadro 18 - Pessoal ao serviço nos Estabelecimentos por habilitações no Concelho de Alcobaça, nos concelhos limítrofes e em Portugal, em 2000

 

 

Caldas da Rainha supera ligeiramente Alcobaça, com 4,7% do seu pessoal com 

habilitação superior e a Marinha Grande aproxima-se de Leiria, com uma percentagem 

de 6,4%.  

A questão da qualificação, neste caso escolar, da mão-de-obra revela-se de extrema 

importância, dada a cada vez maior exigência de qualidade e profissionalismo. A 

qualificação interfere também ao nível do próprio desempenho e da produtividade, 

tendo pois consequências no desenvolvimento sócio-económico de uma região ou País.  

Um ensino pouco exigente não é certamente solução. Também o problema do abandono 

escolar, uma percentagem significativa de estudantes fica pelo ensino obrigatório, não 
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seguindo para o secundário e no grupo dos que seguem, uma parte acaba por não o 

completar, é sintomático de algo tem que ser mudado. 

A qualidade (ou falta dela) da formação a nível escolar tem, necessariamente, 

consequências no mercado de trabalho e esta questão é, infelizmente, muitas vezes 

negligenciada. 

Praticamente 90% do Pessoal ao serviço no Concelho de Alcobaça trabalha por conta de 

outrem (Trabalhadores por conta de Outrem - TPCO). Nos seis concelhos vizinhos a 

situação é idêntica (Quadro 19), variando a percentagem entre 84,5% no concelho de 

Leiria e 91,2% no concelho de Rio Maior. 

 

Total Ignorado
Ensino
Básico 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

Ensino
Secundário Bacharelato Licenciatura

Alcobaça
Pessoal ao serviço 17.677 655 533 6.968 4.101 2.558 2.119 237 506
Trabalhadores por conta de outrém 15.852 572 530 6.250 3.809 2.251 1.821 206 413
Caldas da Rainha
Pessoal ao serviço 13.424 661 181 4.543 2.756 2.510 2.170 194 409
Trabalhadores por conta de outrém 11.856 550 179 4.029 2.505 2.217 1.932 146 298
Nazaré
Pessoal ao serviço 2.258 323 79 671 469 317 252 36 111
Trabalhadores por conta de outrém 1.923 245 79 584 424 270 207 31 83
Marinha Grande
Pessoal ao serviço 12.806 473 171 4.138 2.478 2.468 2.288 249 541
Trabalhadores por conta de outrém 11.578 419 169 3.775 2.316 2.229 2.035 202 433
Leiria
Pessoal ao serviço 37.046 1.370 598 11.817 8.385 6.507 5.831 714 1.824
Trabalhadores por conta de outrém 31.338 1.196 598 10.342 7.591 5.748 5.256 607
Porto de Mós
Pessoal ao serviço 6.873 181 175 3.148 1.615 801 716 61 176
Trabalhadores por conta de outrém 6.049 142 174 2.798 1.445 685 614 50 141
Rio Maior
Pessoal ao serviço 5.475 73 147 2.083 1.307 863 758 66 178
Trabalhadores por conta de outrém 4.992 64 146 1.896 1.200 776 696 61 153
Fonte: DEEP-MSST

Quadro 19 - Pessoal ao serviço e Trabalhadores por conta de outrem (TPCO) no Concelho de Alcobaça e nos concelhos limítrofes, em 2000

 

 

Dos dados do MSST relativos ao TPCO, nos Estabelecimentos, por escalão de pessoal, 

no concelho de Alcobaça em 2000 (Quadro 20), confirma-se que o tecido empresarial é 

composto fundamentalmente por pequenas e médias empresas. 
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Unidade: Nº TPCO

CAE Descrição  da CAE Total 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-399 400-499 500-999 +1000
1 AGRI.P.ANI.CA.A.S.R. 324 101 109 83 31 0 0 0 0 0 0
2 SILVIC.E.FLOR.A.S.R. 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PESCA,AQUACUL.A.S.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 O.INDUST.EXTRACTIVAS 213 12 13 70 118 0 0 0 0 0 0
15 INDUST.ALIMENT.BEBI. 536 37 58 39 232 170 0 0 0 0 0
17 FABRICACAO TEXTEIS 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 I.VEST.P.T.F.AR.P.P. 90 16 9 15 0 50 0 0 0 0 0
19 C.A.P.SP.F.A.V.M.S.C 963 45 131 194 270 323 0 0 0 0 0
20 I.MAD.CO.E.MOB.F.C.E 167 30 24 54 59 0 0 0 0 0 0
21 FAB.PAST.PAP.CART.A. 77 2 17 11 47 0 0 0 0 0 0
22 ED.IMP.REP.SU.INF.G. 188 10 10 32 136 0 0 0 0 0 0
24 FA.PRODUTOS QUIMICOS 88 0 6 0 0 82 0 0 0 0 0
25 FA.A.BORR.MAT.PLAST. 201 8 19 37 0 137 0 0 0 0 0
26 FAB.O.PROD.MIN.N.ME. 4.350 62 218 397 594 868 997 0 0 1.214 0
27 IND.METALURGICAS BA. 19 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
28 FA.P.MET.E.MAQ.EQUI. 724 66 140 94 61 142 0 221 0 0 0
29 FAB.MAQ.EQUIPAM.N.E. 584 21 15 28 284 236 0 0 0 0 0
31 FA.MAQ.AP.ELECT.N.E. 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
32 FA.EQ.AP.RAD.TEL.CO. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33 FA.AP.I.MED-CIR.O.P. 21 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0
34 FA.V.AUTO.REB.SE.RE. 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
36 FA.MOBIL.O.I.TRA.N.E 1.290 41 84 161 465 305 234 0 0 0 0
37 RECICLAGEM 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PRO.DI.EL.GAS. VA 44 0 6 0 38 0 0 0 0 0 0
45 CONSTRUCAO 1.409 251 330 264 248 316 0 0 0 0 0
50 COM.M.RE.AUT.M.C.R.C 505 170 166 71 98 0 0 0 0 0 0
51 COM.GR.AG.C.E.V.A.M. 942 144 214 128 175 281 0 0 0 0 0
52 COM.RE.REP.BENS P.D. 913 345 226 77 167 98 0 0 0 0 0
55 ALOJAM.RESTAURACAO 417 169 142 61 45 0 0 0 0 0 0
60 TRANS.TER.OLEOD.GAS. 194 46 26 45 28 49 0 0 0 0 0
63 ACT.A.A.T.AG.VIAG.T. 42 1 9 32 0 0 0 0 0 0 0
64 CORREIOS TELECOMUNIC 105 1 6 0 21 77 0 0 0 0 0
65 I.FIN.E.SEG.FU.PENS. 202 37 82 61 22 0 0 0 0 0 0
66 SEG.F.P.ºACT.C.S. 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ACT.AUX.INTE.FINANC. 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 ACTIVID.IMOBILIARIAS 63 15 29 19 0 0 0 0 0 0 0
71 ALU.M.E.S.P.B.P.DOM. 35 5 9 0 21 0 0 0 0 0 0
72 ACT.INFORMAT.CONEXAS 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 O.ACT.SERV.P.P.EMPR. 285 103 68 86 28 0 0 0 0 0 0
75 ADM.PU.DEF.SEG.SO.O. 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
80 EDUCACAO 125 14 13 0 98 0 0 0 0 0 0
85 SAUDE E ACCAO SOCIAL 508 46 29 61 115 116 141 0 0 0 0
90 SAN.HIG.PUB.ACT.SER 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
91 ACT.ASSOC.DIVER.N.E. 36 7 19 10 0 0 0 0 0 0 0
92 ACT.RECR.CULT.DESPO. 23 3 8 12 0 0 0 0 0 0 0
93 O.ACTIVIDAD.SERVICOS 71 44 27 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 15.852 1.893 2.330 2.152 3.420 3.250 1.372 221 0 1214 0
Fonte: DEEP-MSST

ESCALÕES DE PESSOAL

Quadro 20 – TPCO no Concelho de Alcobaça, por CAE e Dimensão de Empresa (medida pelo número de trabalhadores ao serviço), em 2000 

 

As áreas de Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos (divisão 26 da CAE) 

e de Fabricação de Produtos Metálicos abarcam os Estabelecimentos de maior 

dimensão, em termos de trabalhadores por conta de outrem.  

Mais de 61% dos trabalhadores por conta de outrem trabalham em Estabelecimentos até 

50 trabalhadores, ou seja, são pequenas e médias empresas. Cerca de 1/5 dos 

trabalhadores que constam destes dados do MSST trabalham em micro empresas, com 

menos de 10 trabalhadores. 

Estas organizações empresariais de pequena/média dimensão não possuem, muitas 

vezes, estruturas de gestão que potenciem os seus pontos fortes e que as consolidem em 

termos empresariais. Esta característica que é comum a todo o País, e que persiste após 
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vários Quadros Comunitários, foi constatada nas entrevistas realizadas no Concelho de 

Alcobaça.  

E esta é a realidade a nível nacional: o grosso do tecido empresarial português é 

constituído por micro e pequenas e médias empresas. Como tal há que investir os meios 

necessários para tornar estas pequenas organizações eficientes e capazes quer a nível 

técnico (normalmente essa capacidade já existe), quer a nível das várias vertentes de 

gestão, uma das principais lacunas neste tipo de empresas e à qual não é dada a devida 

atenção, quer por parte das próprias empresas/empresários, quer por parte das entidades 

públicas. 

 

B.2. Turismo 
 
O sector do turismo é tratado separadamente, pela importância que poderá ter no 

concelho (e no País), se devida e estrategicamente abordado. 

O Concelho de Alcobaça está inserido na Região de Turismo de Leiria-Fátima, 

juntamente com os seguintes concelhos: Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, 

Ourém, Pombal e Porto de Mós. 

Alcobaça é um concelho diversificado em termos de paisagens e com inúmeros locais 

de interesse histórico-cultural, sendo o mais importante o Mosteiro de Santa Maria de 

Alcobaça – património da humanidade e considerado o mais Mosteiro da Ordem de 

Cister. Este monumento é visitado diariamente por cerca de 1.000 visitantes, o que em 

termos turísticos representa um peso relativo; contudo, não é potenciado como 

dinamizador do turismo e de outras actividades económicas complementares no 

concelho. 

A maioria desses visitantes, nacionais e estrangeiros, visita somente o Mosteiro, não 

permanecendo na cidade/concelho, mais que um dia. 



SaeR – Março 2004 - 173 

Esta situação decorre da fraca oferta hoteleira da cidade e do concelho e da inexistência 

de uma política de turismo que dê a conhecer de forma integrada todos os seus 

atractivos: produtos endógenos (fruta, doces, produtos hortícolas, queijo), os produtos 

da cerâmica e cristalaria, monumentos, praias, agenda cultural, e que cative um turismo 

residente. 

Saliente-se o elevado potencial ao nível do turismo que o concelho possui, que poderá 

ser ainda mais valorizado se abordado numa estratégia integrada, de âmbito nacional, 

que tire proveito de todas potencialidades que o nosso País possui. 

Note-se que os cerca de 365 mil visitantes/ano (1.000 visitantes/dia) é o que sobra de 

cerca de 5 milhões de visitantes/ano que vêm a Fátima e que, em muito menor escala, 

visitam também Batalha (mais de 1 milhão), Nazaré e Óbidos. Em Alcobaça, como já se 

referiu, visitam o Mosteiro e pouco tempo ficam. De um fluxo anual que não atingirá 

então os 400 mil visitantes/ano são cerca de 5% os que pernoitam pelo menos uma 

noite: 21.288 hóspedes e 47.802 dormidas em 2001. Uma gota de água relativamente 

aos cerca de 12.2 milhões de turistas, 28.1 milhões de visitantes estrangeiros e 33.6 

milhões de dormidas anuais, a nível nacional. 

Tendo presente este potencial de turismo e que em 2001, cada turista gastava em média 

cerca de 99 €/dia, facilmente se apercebe o potencial de valorização que tem este 

“diamante” quase em bruto que é a riqueza e a variedade de motivos de interesse 

turístico do Concelho de Alcobaça. Será seguramente uma das actividades de futuro do 

concelho (e do País), desde que se consiga promovê-la, diversificá-la e estimulá-la. 

A oferta turística em termos de capacidade hoteleira é reduzida, tanto no concelho como 

no resto do Distrito de Leiria. Segundo os últimos dados disponíveis da Direcção Geral 

do Turismo (Julho de 2001), existiam em Alcobaça oito estabelecimentos hoteleiros 

registados (Quadro 21), sendo, dois deles, hotéis (um de 3 estrelas e o outro de 2 

estrelas) e seis pensões. Estes oito estabelecimentos dispunham de 572 camas (Quadro 

22). Completavam a oferta três estabelecimentos de turismo no espaço rural: dois 
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estabelecimentos de turismo de habitação e um de turismo rural que dispunham no seu 

conjunto de 39 camas. 
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Hoteis Apart Aldeam Total Total Total
Concelho Total geral Total 5 * 4* 3* 2* 1* Apartam Turist Turist Moteis Pousadas Estalagens Pensões

Alcobaça 8 2 1 1 0 6
Alvaiázere 0 0
Ansião 1 0 1
Batalha 4 0 1 1 2
Bombarral 1 1 1
Caldas da Rainha 11 2 2 9
Castanheira de Pêra 0 0
Figueiró dos Vinhos 0 0
Leiria 24 8 6 2 16
Marinha Grande 10 4 4 6
Nazaré 11 3 3 8
Óbidos 5 1 1 1 1 2
Pedrogão Grande 1 0 1
Peniche 4 3 2 1 1
Pombal 3 0 3
Porto de Mós 0 0
Total distrito de Leiria 83 24 0 2 19 3 0 0 0 0 1 2 1 55
Fonte: Direcção Geral do Turismo

Hoteis

Quadro 21 - Nº de Estabelecimentos Hoteleiros, Aldeamentos e Apartamentos Turísticos em funcionamento no distrito de Leiria em 31 de Julho de 2001
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Hoteis Apart Aldeam Total Total Total
Concelho Total geral Total 5 * 4* 3* 2* 1* Apartam Turist Turist Moteis Pousadas Estalagens Pensões

Alcobaça 611 270 122 148 302
Alvaiázere 0 0
Ansião 19 0 19
Batalha 226 0 124 42 60
Bombarral 102 102 102
Caldas da Rainha 922 405 405 517
Castanheira de Pêra 0 0
Figueiró dos Vinhos 0 0
Leiria 1703 758 614 144 945
Marinha Grande 888 570 570 318
Nazaré 621 256 256 365
Óbidos 265 93 93 18 60 94
Pedrogão Grande 23 0 23
Peniche 575 565 381 184 10
Pombal 164 0 164
Porto de Mós 0 0

Total distrito de Leiria 6.119 3.019 0 381 2.346 292 0 0 0 0 124 60 60 2.817

Fonte: Direcção Geral do Turismo

Hoteis

Quadro 22 - Capacidade de Alojamento nos Estabelecimentos Hoteleiros, Aldeamentos e Apartamentos Turísticos (em camas) no distrito de Leiria em 31 de Julho de 2001
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É evidente a fraca capacidade turística que o distrito de Leiria oferece, sendo, até à data, 

a situação idêntica na Região Oeste. 

Muito recentemente abriu uma nova unidade hoteleira de 5 estrelas (a primeira na 

Região Oeste) com 350 camas, na praia D’El Rei. Em 2004 deverá ter inicio a 

construção de outra unidade de 5 estrelas, bem como mais 2 resorts e o quinto campo de 

golf da Região. Também o complexo do Vimeiro irá sofrer uma remodelação profunda. 

Estas iniciativas irão melhorar, em quantidade e qualidade, a oferta turística da Região 

Oeste. 

O número de dormidas nestes estabelecimentos hoteleiros era cerca de 47.800, em 2001, 

das quais 33,7 % referentes a residentes em Portugal. Analisando a evolução 1998-2001 

(ver Quadro 23), nos concelhos da Região de Turismo Leiria-Fátima, verifica-se que 

entre 1998 e 2000, as dormidas dos residentes no estrangeiro mantiveram-se estáveis, 

em resultado certamente da Expo 98 e dos seus efeitos. No entanto, em 2001 o número 

de dormidas de residentes estrangeiros, baixou relativamente ao ano anterior (2000). O 

contrário sucedeu com as dormidas de residentes em Portugal, que aumentou 

substancialmente em 2001 (46,5%), contribuindo para um saldo positivo no número de 

dormidas totais em 2001. 

De salientar neste quadro os valores do Concelho de Ourém, originados pelos visitantes 

de Fátima. Este concelho com mais de 364 mil dormidas em 2001, é um caso à parte 

nesta Região de Turismo, nomeadamente no que refere a dormidas de residentes no 

estrangeiro. Este turismo religioso poderia trazer benefícios para os restantes concelhos 

da Região, caso existisse uma política integrada, estando Alcobaça com o seu Mosteiro 

em óptimas condições para tirar partido do elevado número de visitantes de Fátima. 

 

 



SaeR – Março 2004 - 178 

1998 1999 2000 2001
Var.%
01/00 1998 1999 2000 2001

Var.%
01/00 1998 1999 2000 2001

Var.%
01/00

Alcobaça 23.177 23.649 21.637 31.690 46,46% 17.070 16.110 18.980 16.112 -15,11% 40.247 39.759 40.617 47.802 17,69%
Batalha 18.131 17.750 nd nd 12.771 11.221 nd nd 30.902 28.971
Leiria 111.428 111.982 100.681 101.022 0,34% 41.168 27.539 39.952 30.094 -24,67% 152.596 139.521 140.633 131.116 -6,77%
Marinha Grande 36.721 36.947 33.555 36.823 9,74% 25.212 25.555 29.516 31.384 6,33% 61.933 62.502 63.071 68.207 8,14%
Nazaré 22.974 22.802 23.050 25.728 11,62% 28.994 25.445 28.358 25.705 -9,36% 51.968 48.247 51.408 51.433 0,05%
Ourém 75.395 71.724 92.331 110.002 19,14% 265.033 225.238 243.495 254.938 4,70% 340.428 296.962 335.826 364.940 8,67%
Pombal 11.697 10.863 nd nd 1.537 1.578 nd nd 13.234 12.441
Porto de Mós

TOTAL 299.523 295.717 271.254 305.265 12,54% 391.785 332.686 360.301 358.233 -0,57% 691.308 628.403 631.555 663.498 5,06%
Fonte: Direcção Geral do Turismo

Residentes em Portugal Residentes no estrangeiro Total Geral

Quadro 23 - Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos nos concelhos da Região de Turismo Leira-Fátima
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Analisando os dados do Ministério do Trabalho e Segurança Social, nomeadamente o 

ficheiro de Estabelecimentos do Concelho de Alcobaça em 2000 (último ano 

disponível), verifica-se a existência 14 Estabelecimentos classificados na CAE 551 e 

552, respectivamente Estabelecimentos Hoteleiros e Parques de Campismo e outros 

Locais de Alojamento de curta duração.  

No quadro seguinte encontram-se estes Estabelecimentos, segundo o tipo, localidade e 

número de trabalhadores ao serviço: 

Nº Tipo Localidade Nº funcionários

2 Hotel c/ restaurante
S. Martinho
Castanheira  4 e 6

2 Hotel s/ restaurante
Alcobaça

S. Martinho 10 e 5

2 Pensões c/ restaurante
S. Martinho

Alcobaça 3 e 9
1 Pensões s/ restaurante S.Martinho 3
1 Estalagem c/ restaurante Pedra D' Ouro 10
1 Pousada Juventude Alfeizerão 4
3 Parques de Campismo

ç
S. Martinho 3, 1 e 3

1 Alojamento Mobilado p/ turistas Alcobaça 2
Fonte: MTSS

Quadro 24- Estabelecimentos hoteleiros por localidade e número de funcionários, em 2000

 

 

Os Alojamentos localizam-se fundamentalmente em Alcobaça e S. Martinho, duas das 

zonas com maior número de turistas/visitantes no concelho, e empregam 63 pessoas - 

trabalhadores por conta de outrem. São alojamentos de pequena dimensão tendo em 

conta o número de trabalhadores que empregam. 

Não constam desta base de dados, todos os alojamentos de turismo rural que existem no 

concelho. 
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Ao nível da restauração estão contabilizados 141 restaurantes, estabelecimentos de 

bebidas e cantinas e fornecimentos de refeições ao domicílio. Nestes estabelecimentos 

trabalham 492 funcionários.  

Nesta área de actividade do alojamento e restauração, em particular na restauração, 

existem muitos estabelecimentos de cariz familiar, com trabalho informal ou sazonal, 

que acaba por não entrar nas estatísticas. 

A oferta de alojamento no concelho irá aumentar, estando em vias de conclusão um 

Aparthotel de três estrelas em Alfeizerão, com cerca de 30 apartamentos. 

Entretanto estão em estudo na Câmara de Alcobaça, projectos que podem contribuir 

para atrair mais turistas ao concelho, mas aparentemente esses projectos não obedecem 

a uma estratégia previamente definida, quer a nível concelhio quer a nível nacional. 

É o caso de uma zona de golfe na região (estudo solicitado pela Região de Turismo de 

Leiria-Fátima), que identificou três locais possíveis, dois deles no Concelho de 

Alcobaça (ambos na freguesia de Pataias, embora um deles seja parte do concelho da 

Marinha Grande) e do Casino. A sociedade gestora do casino da Figueira da Foz vai, a 

curto prazo, poder abrir um segundo casino e os concelhos de Alcobaça e Nazaré, 

obedecem às condições de localização – zona junto ao mar e equidistante dos casinos do 

Estoril e Figueira da Foz. 

As zonas de praias do concelho – S. Martinho do Porto a Sul e Pataias a Norte 

apresentam características diversas. A primeira é uma zona já com alguma actividade 

turística, necessitando contudo de criar condições para atrair um turismo mais 

sustentado (já existe um plano de desenvolvimento turístico para São Martinho do 

Porto). As praias do Norte estão ainda mais ou menos selvagens e apresentam um alto 

potencial de desenvolvimento de um turismo de qualidade. Já existem alguns 

empreendimentos imobiliários na zona, que devem ser devidamente orientados e 

controlados para que se possa preservar a qualidade paisagística e ambiental da zona. 
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B.3. Comércio Externo 
 

Analisando os dados do INE relativos ao comércio internacional (entradas e saídas 

declaradas por sede do operador) para Alcobaça e os seis concelhos limítrofes (Quadro 

25), verifica-se que no que se refere às saídas, Alcobaça apresenta um valor próximo de 

Leiria, mas com um comportamento mais positivo no que diz respeito ao saldo. O 

concelho da Marinha Grande marca a diferença, quer pelas saídas quer pelo saldo. 

 

Entradas por 
sede do 

operador
(1)

mil €

Saídas por 
sede do 

operador
(2)

mil €

Saldo
(2)-(1)
mil €

Chegadas
Intracomunit.

Declaradas por
operadores

sediados
(3)

mil €

Peso das Chegadas 
nas Entradas

[(3)/(1)]

Expedições
Intracomunit.

Declaradas por
operadores

sediados
(4)

mil €

Peso das 
Expedições nas 

Saídas
[(4)/(2)]

Alcobaça 115.035,8 152.389,8 37.354,0 85.170,6 74,0% 119.808,6 78,6%
Caldas da Rainha 57.422,2 98.949,9 41.527,7 50.354,9 87,7% 76.574,4 77,4%
Nazaré 4.571,9 5.817,3 1.245,4 4.200,1 91,9% 3.641,5 62,6%
Marinha Grande 81.678,5 250.928,3 169.249,8 65.415,0 80,1% 194.816,3 77,6%
Leiria 484.714,8 174.868,4 -309.846,4 427.721,6 88,2% 154.090,3 88,1%
Porto de Mós 26.343,5 32.634,3 6.290,8 22.097,8 83,9% 20.270,8 62,1%
Rio Maior 91.495,1 11.290,7 -80.204,4 90.431,2 98,8% 5.842,4 51,7%
Fonte: INE

Quadro 25 – Comércio Internacional (por sede do operador) no Concelho de Alcobaça e nos concelhos limítrofes, em 2001

 

O peso do comércio intracomunitário é notório, representando as expedições mais de 

2/3 das saídas em praticamente todos os sete concelhos, com excepção de Rio Maior 

onde cerca de 52% das saídas se destinam a países da União Europeia. Este concelho, 

Nazaré e Porto de Mós apresentam contudo valores modestos (quando comparados com 

os restantes concelhos) de saídas/expedições por sede de operador. 

Para a Região do Oeste os dados são apresentados no Quadro 26. No contexto desta 

Região o Concelho de Alcobaça, mais uma vez, regista um comportamento relevante, 

sendo o concelho com maior volume de saídas e o segundo, logo a seguir às Caldas da 

Rainha, com maior saldo global. Os restantes concelhos ou registam saldos negativos, 

caso de Torres Vedras, Mafra e Alenquer, concelhos que quando analisados com base 

nos indicadores anteriormente referenciados, apresentavam comportamentos positivos, 

ou saldos pouco significativos, caso de cadaval, Nazaré e Óbidos. 
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Entradas por 
sede do 

operador
(1)

mil €

Saídas por 
sede do 

operador
(2)

mil €

Saldo
(2)-(1)
mil €

Chegadas
Intracomunit.

Declaradas por
operadores

sediados
(3)

mil €

Peso das Chegadas 
nas Entradas

[(3)/(1)]

Expedições
Intracomunit.

Declaradas por
operadores

sediados
(4)

mil €

Peso das 
Expedições nas 

Saídas
[(4)/(2)]

Alcobaça 115.035,8 152.389,8 37.354,0 85.170,6 74,0% 119.808,6 78,6%
Alenquer 168.124,3 41.949,5 -126.174,8 153.653,2 91,4% 35.602,0 84,9%
Arruda dos Vinhos 42.493,2 11.579,4 -30.913,8 41.737,3 98,2% 10.394,7 89,8%
Bombarral 11.565,0 ... ... 11.039,7 ... ... ...
Cadaval 3.845,7 8.033,4 4.187,7 3.779,6 98,3% 6.385,6 79,5%
Caldas da Rainha 57.422,2 98.949,9 41.527,7 50.354,9 87,7% 76.574,4 77,4%
Lourinhã 53.658,1 10.849,2 -42.808,9 49.310,1 91,9% 10.383,3 95,7%
Mafra 100.189,7 27.808,7 -72.381,0 82.626,0 82,5% 9.167,1 33,0%
Nazaré 4.571,9 5.817,3 1.245,4 4.200,1 91,9% 3.641,5 62,6%
Óbidos 2.426,9 4.722,1 2.295,2 2.406,4 99,2% 4.199,9 88,9%
Peniche 30.234,2 28.066,0 -2.168,2 21.939,1 72,6% 19.677,8 70,1%
Sobral Monte Agraço 3.973,8 ... ... 3.389,2 ... ... ...
Torres Vedras 287.760,2 65.567,0 -222.193,2 180.204,1 62,6% 46.372,5 70,7%
Fonte: INE

O
e
s
t
e

Quadro 26 – Comércio Internacional (por sede do operador) na Região Oeste, em 2002

 

 

Também na Região Oeste o comércio intracomunitário tem um peso significativo. 

 

B.4. Algumas notas sobre as principais actividades económicas do Concelho de 
Alcobaça 
 

Agricultura, fruticultura e pecuária 

A agricultura do Concelho de Alcobaça tem raízes históricas determinantes e muito 

deve aos monges agrónomos que durante sete séculos foram senhores da região. 

Aproveita solos e clima de grande aptidão e desenvolveu-se muito em função da grande 

área consumidora que é Lisboa e a sua área metropolitana, sem descurar outros núcleos 

urbanos consumidores daquilo que é hoje a alta Estremadura e o Ribatejo. 

O Quadro 27, construído com base num grupo de indicadores recolhidos no 

Recenseamento Geral da Agricultura do INE, de 1999, permite avaliar simultaneamente 

a importância agrícola do concelho, em termos absolutos, e a sua posição relativamente 

aos espaços envolventes. 
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Valores % do 
Distrito % do País

EXPLORAÇÕES - nº 415.969 23.396 24.799 3.150 12,7 0,76
ÁREA (ha) 5.188.938 121.281 101.115 14.479 14,3 0,28
POPULAÇÃO AGRÍCOLA 1.236.214 70.745 73.209 9.627 13,2 0,78
PRODUTORES SINGULARES 409.308 22.855 24.502 3.097 12,6 0,76
SOCIEDADES 5.503 521 281 50 17,8 0,91
SAU (ha) 3.863.094 94.428 62.973 10.031 15,9 0,26
MATAS E FLORESTAS sem cult.sob coberto 1.008.374 17.553 30.743 2.916 9,5 0,29
SAU NÃO UTILIZADA 202.898 6.250 4.367 777 17,8
SAU (ha)/EXPLORAÇÃO 9,29 4,04 2,54 3,18
BLOCOS/EXPLORAÇÃO 5,79 3,81 5,65 4,21
SUPERFÍCIE IRRIGÁVEL 791.986 22.609 24.179 3.946 16,3 0,50

UTILIZAÇÃO DE TERRAS (ha)
                                                                       602.270 10.401 8.902 550 6,2
LEGUMINOSAS 25.724 1.077 1.825 329 18,0
HORTÍCOLAS 41.772 8.244 4.173 511 12,2 1,20
POMARES frutos frescos 52.746 19.430 14.023 3.936 28,1 7,50
OLIVAL 335.028 725 9.014 495 5,5 0,15
VINHA 215.041 22.931 8.328 560 6,7 0,26
PRADOS/PASTAGENS 2.016.193 20.054 15.629 2.523 16,1 0,13

EFECTIVOS PECUÁRIOS
 BOVINOS 1.415.188 46.008 34.907 5.498 15,8 0,39
 SUINOS 2.418.426 452.618 524.485 178.265 34,0 7,40
 COELHOS 1.673.702 176.007 262.724 49.706 18,9 3,00
 AVES 42.631.471 8.720.216 1.795.842 148.032 8,2 0.35

TRACTORES TOTAL 168.495 13.527 12.592 1.992 15,8 1,18
COM + DE 55CV 105.756 7.634 9.033 1.315 14,6 1,20

AGRIC COM ENS. SECUNDÁRIO 8.929 460 337 51 15,1
AGRIC COM ENS. SUPERIOR 10.392 341 229 34 14,8
AGRIC COM MENOS DE 25 ANOS 1.543 130 67 10 14,9

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura,1999

PORTUGAL REGIÃO 
OESTE

DISTRITO 
DE LEIRIA

QUADRO 27 - AGRICULTURA DO CONCELHO DE ALCOBAÇA E DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES (1999)

CONCELHO DE ALCOBAÇA

 

Em termos globais, a agricultura do concelho, em sentido amplo, ocupa 14.479 hectares, 

ou seja 35.5% da sua área territorial. Cerca de 20% da área agrícola respeita a matas e 

florestas sem culturas sob-coberto, com maior expressão na parte Norte do concelho, 

onde começa a zona de pinhal tradicionalmente conhecida por Pinhal de Leiria. 

Importantes em termos de área agrícola são também a superfície irrigável (27.3% da 

área total de exploração agrícola), a área de prados e pastagens (17.4%) e a área de 

produção hortícola, particularmente horticultura intensiva, tirando partido da razoável 

extensão de terras irrigáveis do litoral Centro e Sul do concelho. Menos expressivos do 
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que aquilo que já foram noutros tempos são as utilizações do solo em cereais, 

leguminosas, olival e vinha. 

Mas o sector dominante a nível agrícola é sem dúvida a fruticultura, cuja importância se 

avalia bem pela área plantada de pomares de frutos frescos, com relevo para macieiras e 

a pereiras (27.2% da SAU). A fruticultura, juntamente com a suinicultura, são duas 

actividades do sector agro-pecuário que não só têm grande peso relativo em termos 

regionais como conseguem atingir mesmo cerca de 7.5% das actividades homólogas em 

termos nacionais. 

A superfície agrícola utilizada (SAU) por exploração no concelho é de 3.18 hectares, 

valor inferior ao nacional e ao da Região Oeste, mas claramente acima do valor médio 

do Distrito. Da mesma forma, a avaliar pelo indicador blocos por exploração, o 

concelho posiciona-se melhor face ao Distrito, mas menos favoravelmente em relação à 

Região Oeste e à própria média nacional. 

Relativamente a outros indicadores importantes pode dizer-se que o concelho tem 

ligeira predominância de produtores individuais, apesar de um número apreciável de 

explorações em forma de sociedade (50). 

Também o índice de mecanização, dado pelo número de tractores agrícolas, coloca o 

concelho numa posição de vantagem relativamente ao Distrito e à totalidade do País. 

A designada população agrícola era de 9.627 pessoas em 1999, mas somente 630 

pessoas exerciam a actividade a tempo completo. Este aspecto mostra que, para cerca de 

9.000 pessoas, mais de 93% da população dita agrícola, a actividade no campo é apenas 

complementar, o que não significa que por vezes não seja um dos principais modos de 

subsistência. 

Na pecuária têm alguma importância a bovinicultura, a avicultura e a cunicultura. Mas o 

subsector líder é indiscutivelmente a suinicultura que detinha, em 1999, segundo o 

Recenseamento Agrícola, 1.482 explorações com um efectivo de 178.265 porcos, 34% 
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do efectivo distrital e quase 7.5% do nacional. Mas estes dados poderão estar 

sub-avaliados, pelo menos no que diz respeito ao efectivo suíno. 

Com efeito, de acordo com informações fornecidas pela Federação Portuguesa de 

Associações de Suinicultores, em Abril de 2003 o Concelho de Alcobaça detinha 556 

explorações suinícolas com 20 ou mais reprodutoras, num total de 17.981 fêmeas 

reprodutoras. De acordo com os indicadores médios desta actividade quando exercida 

em termos modernos, a produção suinícola do Concelho de Alcobaça andará 

actualmente pelos 315.000 porcos/ano, bastante mais do que os 178.265 indicados pelo 

Recenseamento Agrícola de 1999.  

Para avaliar bem a importância relativa da suinicultura no concelho de Alcobaça refira-

se, a título comparativo, que a região de Leiria, (entendida como o conjunto dos 

concelhos de Leiria, Batalha, Pombal Porto de Mós e Marinha Grande) produz cerca de 

400.000 porcos/ano. 

Os efectivos suinícolas representam talvez mais de 7.5% dos efectivos nacionais e a 

cunicultura cerca de 3%. 

Ainda no campo da suinicultura há que referir a campanha em curso por parte de 

produtores, associações e serviços públicos com vista à recuperação do porco chamado 

“malhado de Alcobaça”, também conhecido por “torrejano” ou “sintrão”. Trata-se de 

uma raça que foi criada na Quinta da Granja, em Oeiras, através do cruzamento de um 

tipo de porco inglês com o nosso porco preto. Devido às suas boas características para a 

produção de produtos de carnes de qualidade, o malhado de Alcobaça prosperou na 

região, existindo no final da década de 1940 cerca de 100 mil animais nas zonas de 

Alcobaça, Ourém e Caldas da Rainha. A peste suína dizimou quase por completo o 

efectivo e hoje existe, de acordo com a informação disponível, somente uma exploração 

com cerca de 200 cabeças daquela raça. Daí o alerta para o perigo de extinção. 

Refira-se ainda a imagem de qualidade que tiveram e, de certo modo, ainda têm alguns 

produtos agrícolas da região de Alcobaça, nomeadamente as maçãs, as peras e os 
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pêssegos. A recuperação dessa imagem é hoje em dia uma preocupação dos agricultores 

e das suas associações. O concelho tem importância regional a nível de várias culturas e 

produções destacando-se, pelo seu peso significativo no contexto da agricultura 

nacional, os pomares de frutos frescos (7.5% da área de plantio) e a horticultura (1.2%). 

A importância relativa dos pomares parece estar assegurada para os próximos anos, 

porquanto o Concelho de Alcobaça continua a ser um dos que mais árvores de fruto 

compra aos viveiristas nacionais. Nota-se, de resto, uma certa preocupação em 

diversificar a produção de fruta com espécies até agora menos importantes na região tais 

como ameixieiras, laranjeiras e damasqueiros. A plantação de novos olivais também 

tem assumido ultimamente interesse acrescido. 

Extracção e transformação de rochas ornamentais 

O sector nacional das rochas ornamentais (todas as pedras susceptíveis de adquirir 

brilho ou outro acabamento especial que permite a sua utilização à vista em edifícios ou 

arranjos urbanísticos, escultura, etc.), trabalha especialmente mármores, granitos, 

ardósias e respectivas rochas afins. Tem cerca de 1.600 empresas e emprega cerca de 

20.000 pessoas. A maior parte destas unidades produtivas são pequenas oficinas de 

canteiro que apenas fazem corte e acabamento de chapa serrada. O núcleo empresarial 

de extracção e transformação propriamente ditas é de cerca de 500 unidades a nível 

nacional. 

O sector nacional tem um valor bruto de produção de cerca de 650 milhões de euros, 

sendo quase 60% para exportação. 

Alcobaça tem peso neste sector, a nível extractivo, num segmento específico das pedras 

calcárias sedimentares (da família dos “mármores”) que abundam na serra dos 

Candeeiros e se divulgaram nas últimas décadas sob as designações comerciais de 

“moleanos”, “semi-rijos”, “vidraços”, “moca-creme” e outras. Existem no Concelho de 

Alcobaça 28 pedreiras em exploração, sendo a maior parte delas unidades de extracção 
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deste tipo de rochas ornamentais, que o concelho partilha com os de Porto de Mós (zona 

de maior concentração), Santarém (Alcanede) e Alcanena. 

O ficheiro de empresas do MSST, referente a 2000, refere 61 empresas neste ramo de 

actividade. A maior parte localiza-se na zona das pedreiras ou perto delas com maior 

incidência nas freguesias de Aljubarrota (Prazeres e S. Vicente), Turquel e Benedita. 

A matéria prima predominante no Concelho de Alcobaça é constituída por um tipo de 

pedra geologicamente caracterizada por calcário sedimentar, muito mais abundante e 

mais fácil de trabalhar do que os calcários cristalinos (os verdadeiros mármores) do 

triângulo Borba – Estremoz - Vila Viçosa. Por serem também mais baratos, o seu 

crescimento na estrutura interna da produção e da exportação tem sido muito acentuado. 

Por tudo isto, as pedras de uso ornamental que já se tornaram conhecidas interna e 

internacionalmente pelas marcas regionais já referidas, têm boas perspectivas de 

evolução nos próximos anos, assim o permita o seu principal sector utilizador, a 

construção civil e obras públicas. 

Calçado e marroquinaria 

A produção de produtos de couro, principalmente calçado e artigos de marroquinaria, 

era uma actividade tradicionalmente artesanal que se industrializou e desenvolveu em 

Portugal, sobretudo a partir do início dos anos de 1960. Aconteceu também assim no 

principal e quase exclusivo núcleo desta indústria no concelho, Benedita. 

A produção portuguesa de calçado é constituída em mais de 90% por calçado de couro e 

destina-se também em cerca de 90% à exportação, na maior parte para países da UE. 

Existem cerca de 1.400 fábricas que empregam cerca de 54.000 trabalhadores. A região 

de concentração da indústria é constituída pelos distritos de Aveiro, Porto e Braga. 

Benedita é o núcleo mais importante fora desta área tradicional de concentração. Em 

2000 tinha 75 empresas e empregava quase 1.100 pessoas (grande parte provinda de 

fora do concelho), conferindo-lhe uma posição relativa de 5 a 6% do número de fábricas 

e 2 a 3% do emprego total do sector a nível nacional. 
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O calçado da Benedita tem boa qualidade e também boa imagem. Como acontece a 

nível nacional, a maior parte da sua produção (talvez também mais de 90%) destina-se à 

exportação.  

As razões do sucesso da indústria do calçado em Portugal (somos o 3º produtor e o 2º 

exportador da UE) prendem-se com o elevado volume de investimentos anuais, que tem 

sustentado e impulsionado uma crescente modernização tecnológica, e também com 

uma forte promoção comercial protagonizada por uma importante associação sectorial 

com alguns importantes apoios institucionais. 

Tal como noutros sectores, tem-se verificado que a inovação e o design, conjugados 

com a qualidade e o acompanhamento da moda, são importantes para vender e a bom 

preço. Mas isso não basta, havendo preocupações empresariais e associativas para criar 

e sustentar uma imagem de marca nacional de qualidade. 

Madeira e Mobiliário 

O Concelho de Alcobaça tem alguma tradição no trabalho da madeira e, mais 

recentemente, enveredou também pela fabricação industrializada de mobiliário, 

fenómeno bem presente na freguesia de Pataias. 

A fileira nacional da madeira/mobiliário terá actualmente em actividade 1.700 empresas 

e 42.000 trabalhadores. O mobiliário propriamente dito deverá representar um pouco 

mais de 50% da fileira, com cerca de 870 empresas e um valor bruto de produção da 

ordem dos 1.300 milhões de euros, dos quais 35% a 40% são para exportação. A 

produção concentra-se fortemente no Norte do País (Vale do Sousa). Nas últimas 

décadas ganharam grande importância relativa núcleos importantes da indústria do 

móvel em Ourém (Vilar dos Prazeres), Leiria, Marinha Grande e Alcobaça (Pataias). 

O mobiliário destes núcleos, ao contrário do fabricado no Norte, é predominantemente 

mobiliário estilo moderno/contemporâneo, tipo “box” e em grande parte à base de pinho 

e de painéis de partículas. Há também algumas fábricas de mobiliário fixo para a 
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construção, particularmente cozinhas, e alguns fabricantes de mobiliário metálico de 

quarto e escritório. 

O Concelho de Alcobaça tem nesta actividade 64 unidades empregadoras (MSST - 

2000). Localizam-se um pouco por todo o concelho, mas os núcleos de maior 

concentração estão em Pataias, Alcobaça (freguesia), Benedita e Aljubarrota. O 

emprego é de cerca de 1.300 trabalhadores, deixando antever que, pelo menos ao nível 

de Pataias, provém de fora do concelho (Nazaré e Leiria- Maceira). 

O universo empresarial mais significativo do Concelho de Alcobaça representa cerca de 

7% da totalidade nacional do sector de actividade e 3% a 4% do respectivo emprego. 

O sector do mobiliário de madeira tem tradição e tem-se desenvolvido muito nos 

últimos anos, tanto em produção como em exportação, embora a abertura do mercado 

nacional também tenha possibilitado um forte aumento das importações. 

O sector apresenta ainda debilidades e constrangimentos importantes que estão nas 

preocupações tanto dos empresários como das estruturas associativas, nomeadamente 

no domínio dos canais de distribuição, do marketing, da qualidade e dos acabamentos. 

A intensa abertura do sector ao exterior tem permitido introduzir alguma imitação 

criativa a nível de moda e design, que começa a facilitar a penetração do mobiliário 

português em segmentos de mercado mais exigentes. 

Porcelanas e faianças 

A indústria da cerâmica é um sector também tradicionalmente importante, tanto na 

estrutura industrial do País como na do Concelho de Alcobaça, onde as suas “loiças 

decorativas” gozam de boa imagem de marca. Tem pouca ou nula expressão nos 

segmentos das cerâmicas da construção ou estrutural, de revestimento e sanitária. Mas 

tem posição relativa muito relevante no segmento da cerâmica utilitária e decorativa, 

habitualmente também designado por faianças e porcelanas. 
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A nível nacional o segmento das porcelanas e faianças utilitárias e decorativas tem cerca 

de 550 unidades fabris e emprega 18.000 trabalhadores. Localiza-se predominantemente 

nos distritos de Leiria (Alcobaça, Batalha e Caldas da Rainha) e de Aveiro. Gera um 

valor bruto de produção de cerca de 400 milhões de euros, dos quais 25% são 

porcelanas e 75% faianças. 

Cerca de 70% deste VBP é para exportação, correspondendo só às loiças de uso 

doméstico/hotelaria/restauração em porcelanas cerca de 40%. Os principais mercados 

são a UE (França, Espanha R. Unido, Alemanha) e também os EUA e Canadá. 

Em termos de número de empresas, o Concelho de Alcobaça representa 18% a 20% do 

universo nacional. No que se refere a emprego cerca de 15%. As empresas localizam-se 

maioritariamente nas freguesias de Alcobaça, Aljubarrota (Prazeres e S. Vicente), Cós e 

Évora de Alcobaça. 

O sector cerâmico, de uma forma geral, tem vindo a reestruturar-se e a modernizar-se 

nos últimos anos o que se tem traduzido, simultaneamente, por uma diminuição do 

número de estabelecimentos/empresas, mas também por poupanças energéticas e 

melhorias de qualidade, design e produtividade. 

O segmento das faianças decorativas defronta-se com forte concorrência de países 

terceiros, especialmente de países asiáticos e do leste europeu, nos mercados de 

exportação. Na loiça utilitária de porcelana as condições são mais favoráveis, até porque 

o concelho dispõe de uma moderna unidade que soube impor-se nos mercados externos 

e criar a sua imagem de marca. 

O segmento ornamental, apesar da modernização e de dispor de algumas empresas de 

referência, continua a defrontar-se com dificuldades de comercialização e marketing, 

inovação e imagem de marca. Algumas empresas encerraram no decurso dos últimos 

anos, não se sabendo se voltarão a ter condições de retomar a laboração. 
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Vidros, cristalaria e outros produtos minerais não metálicos 

Para além dos segmentos deste ramo industrial já referidos (rochas ornamentais e 

cerâmicas) em que o Concelho de Alcobaça assume posição digna de destaque, há 

outras indústrias igualmente importantes de produtos minerais não metálicos no 

concelho, nomeadamente de vidros/cristalaria, cimentos e produtos de cimento. 

Localiza-se no concelho a maior, praticamente única, fábrica nacional de cristal de 

chumbo, que aliás é a sua maior empregadora, que produz e exporta produtos de grande 

qualidade e prestígio. Para além desta, laboram também na área em estudo três 

pequenas unidades de fabricação/transformação de vidro plano, uma unidade média de 

transformação de outro vidro, seis outras fábricas de cristalaria, para além da já citada, e 

ainda uma fábrica de média dimensão de vidro de embalagem. A passagem da Moita 

para o concelho da Marinha Grande levou consigo duas pequenas unidades de 

transformação de vidro. 

A maior parte dos estabelecimentos da indústria de vidro e cristalaria localiza-se em 

Casal da Areia (Cós) e na freguesia de Martingança. Medido em termos de população 

activa efectiva (não apenas a residente) o sector vidreiro do Concelho de Alcobaça 

representa quase 30% do sector a nível do distrito de Leiria e 12.5% a nível nacional. 

Esta é outra das actividades que recorrem em grande escala a mão-de-obra de fora do 

concelho. 

A indústria do vidro/cristalaria tem defrontado algumas dificuldades, não obstante ter 

sido objecto de um estudo de reestruturação recente. Tenta impor uma marca regional 

de qualidade que lhe permita lançar na exportação aquilo que o exíguo mercado interno 

não consegue absorver. 

No que respeita a cimentos, localiza-se no concelho (Pataias) uma das 6 fábricas 

nacionais. Recentemente entrou em laboração, também em Pataias, uma empresa do 

mesmo grupo cimenteiro que produz cal hidráulica e argamassas secas segundo 

tecnologias modernas. No restante, existem mais cerca de uma dezena de unidades de 
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produtos de gesso e de cimento (betão pronto, argamassas, etc.). Globalmente, este 

segmento de cimento e produtos de cimento emprega a nível concelhio quase 800 

pessoas, o que representa 30% do volume homólogo distrital e pouco mais de 3% do 

nacional. 

As indústrias de cimento e produtos de cimento, devido à própria natureza dos produtos 

que fabricam, trabalham preferencialmente para o mercado nacional (regional) e 

dependem, quase na totalidade, da construção civil e obras públicas. Ressentem-se, 

naturalmente, da crise conjuntural que este sector de destino atravessa desde há uns 

anos a esta parte. 

Metalurgia e produtos metálicos 

O sector metalúrgico do Concelho de Alcobaça é constituído por cerca de 111 empresas 

empregadoras (MSST 2000), para além de muitas outras unidades traduzidas em 

empresários (trabalhadores) por conta própria. É bastante diversificado, agregando áreas 

como fundição de metais não ferrosos, estruturas metálicas para construção, actividades 

de mecânica geral, cutelarias, ferragens, moldes e ferramentas especiais, máquinas 

diversas. 

A fabricação de cutelaria, predominantemente localizada na Benedita, é constituída por 

5 unidades, 3 delas de média e grande dimensão. Especializou-se em artigos diferentes 

daqueles que produz a sua homóloga de Guimarães (que fabrica principalmente talheres 

de mesa) orientando a sua produção para facas e outros objectos cortantes. Este núcleo 

fabril representa 5% da mão-de-obra do sector a nível nacional e quase 50% a nível 

distrital. Exporta grande parte da sua produção. 

Outro segmento relevante é o dos moldes e ferramentas especiais que ocupa quase três 

dezenas de unidades, na sua maioria localizadas nas freguesias de Pataias e 

Martingança, um pouco por osmose da região berço desta indústria, a Marinha Grande. 

Representa cerca de 10% da indústria nacional homóloga, embora bastante menos em 

termos de população activa (3%). 
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Trata-se de uma indústria relativamente recente, de alta tecnologia e qualidade. A ela 

deve Portugal uma das suas melhores imagens exteriores de país que afinal também é 

capaz de estar na vanguarda mundial de inovação e tecnologia assim como de disputa 

de lideranças em mercados à escala global. 

As restantes indústrias deste sector, para além das cutelarias e dos moldes, orientam-se 

predominantemente para os mercados local (manutenção e assistência técnica) e 

regional (elementos de construções em metal). 

Construção civil e obras públicas 

O sector da construção é relativamente importante na estrutura empresarial do Concelho 

de Alcobaça embora sejam poucas as empresas com alguma estrutura organizativa, 

sendo a maior parte o que vulgarmente se chama o sector informal. De facto, o ficheiro 

já referido do MSST regista apenas a existência, em 2000, de 223 empresas 

empregadoras. Estas empresas localizam-se predominantemente em Alcobaça, Benedita 

e Turquel. 

Embora mais de 60% destas empresas se dediquem à construção de edifícios, existe 

alguma diversificação sectorial, cobrindo os mais diversos trabalhos da construção, tais 

como engenharia civil, demolições e terraplanagens, obras e instalações especiais, 

acabamentos, etc. 

Apesar de importantes nas estruturas empresarial e de população activa do concelho, as 

actividades da construção não têm relevância significativa a nível nacional, nem mesmo 

a nível distrital. O que não significa que não sejam exercidas a nível regional, 

ultrapassando largamente as áreas local e concelhia, especialmente na direcção dos 

concelhos do Oeste e do Ribatejo, bem como da área de Lisboa. 

As empresas do concelho são, de uma forma geral, de muito pequena dimensão. Apenas 

13 têm 20 ou mais trabalhadores (dados do MSST, 2000). Das três maiores, uma tem 63 

trabalhadores (construção de edifícios) e duas 52 (uma de trabalhos de demolição e 
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terraplanagens e outra de construção e engenharia civil). Nenhuma delas integra o 

ranking das 100 maiores empresas de todos os sectores a nível distrital. 

O sector da construção civil e obras públicas, mercê das fortes e vastas relações 

intersectoriais, influencia e é simultaneamente influenciado pela restante actividade 

económica. Depende muito das encomendas do sector público e da procura de 

habitação, esta por sua vez fortemente dependente de apoios públicos, ainda que 

indirectos. 

A estrutura empresarial apresenta vulnerabilidades importantes, designadamente de 

natureza dimensional e financeira. E estas características não são exclusivas das 

empresas regionais, generalizam-se a todo o tecido nacional. 

Como é bem conhecido, a conjuntura político-económica dos últimos anos não tem sido 

favorável para a construção e é natural que assim continue por mais algum tempo. 

 
B.5. Breve incursão pela geografia económica das Freguesias do Concelho 

 

Actividades agro-pecuárias 

A maior parte da informação estatística disponível e que foi utilizada neste estudo não 

permite fazer considerações a nível infra-municipal. O INE, nem a pedido específico 

fornece dados a esse nível de desagregação territorial. Felizmente que o Recenseamento 

Agrícola do INE se refere a 1999, permitindo assim ter uma ideia, ainda em tempo útil, 

das actividades agrícolas e pecuárias das 18 freguesias do Concelho de Alcobaça. Outra 

fonte útil, embora apenas relativa à actividade de empresas empregadoras, é a base de 

dados adquirida ao Ministério da Segurança Social e do Trabalho (MSST), que vai 

permitir complementar a análise desta alínea e também suportar as considerações sobre 

as indústrias, o comércio e os serviços a nível das freguesias que se seguem mais 

adiante. 
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De uma forma geral, pode dizer-se que no litoral Centro-Sul do concelho (freguesias de 

Alfeizerão, São Martinho do Porto, Cela, Bárrio e Maiorga, cujas terras em grande parte 

estiveram, em tempos não muito remotos, submersas pelo mar e hoje permitem vastas 

áreas de regadio) pratica-se o cultivo de culturas arvenses, nomeadamente a horticultura 

intensiva, por vezes associada à fruticultura (pereiras e macieiras).  

Nas partes altas das freguesias citadas, bem como nas de Vimeiro, Évora de Alcobaça, 

Vestiaria, Cós, Montes e Alpedriz, a ocupação predominante do solo é feita por 

pomares de frutos frescos, assim como por vinhas que, no entanto, já foram muito mais 

importantes do que são hoje.  

As freguesias de Benedita, Turquel, Aljubarrota/Prazeres, Aljubarrota/São Vicente, bem 

como parte da de Évora, todas fronteiras ao maciço calcário dos Candeeiros, têm, de 

uma forma geral, solos com menor aptidão agrícola. Aqui continua a haver alguma 

vinha e pomares de frutos frescos, mas é a zona concelhia onde predomina o olival. 

Talvez seja por possuírem menor aptidão agrícola que estas freguesias se orientaram 

preferentemente para a produção pecuária, com destaque para a suinicultura, a 

avicultura, a cunicultura e, em menor escala, a bovinicultura. 

As freguesias do Norte do concelho, Pataias e Martingança, não têm praticamente 

agricultura, nem sequer ao nível de subsistência ou de complementaridade. A maior 

parte do seu território está ocupada por pinhal (vertente Sul do Pinhal de Leiria). 

No Quadro 28, reúnem-se alguns indicadores da actividade agro-pecuária para um 

conjunto das 11 freguesias onde ela é mais significativa. Muita desta agro-pecuária é 

exercida a título de actividade complementar e, por conseguinte, a tempo parcial. Um 

indicador bem característico deste aspecto é o da população agrícola do concelho ser 

quantificada em 9.627 pessoas, das quais apenas 630 trabalham a tempo inteiro, ou seja, 

apenas uma proporção não superior a 6.5%. Mesmo em freguesias de maior pendor 

agrícola, como por exemplo Cela, Évora de Alcobaça, Alfeizerão ou Vimeiro, a 

população a tempo inteiro nunca atinge 10% da população total dita agrícola. Refira-se 
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também que o emprego agrícola em empresas com empregados era, em 2000 segundo o 

ficheiro de Empresas do MSST, de apenas 418 pessoas (Quadro 29). 

CONCELHO 
DE 

ALCOBAÇA
Alfeizerão Aljubarrota 

Prazeres
Aljubarrota 
S.Vicente Bárrio Benedita Cela Cós Évora Maiorga Turquel Vimeiro

Outras 
freguesias 

(1)

EXPLORAÇÕES - nº 3.150 218 246 193 163 287 391 113 420 133 367 236 383
Área explorada (ha) 14.479 1.340 849 728 677 992 1.870 502 1.949 544 1.893 1.048 2.087
     (% da área territorial) 35,5 48,2 33 34 44,7 33,6 71,3 33,9 46,1 52,7 47,3 51,1 -
SAU (ha) 10.031 1.050 580 473 514 476 1.485 252 1.507 414 1.334 878 1.068
MATAS E FLORESTAS sem cult sob-coberto 2.916 157 150 134 128 315 235 175 257 92 340 63 870
     (% da área territorial) 7,1 5,6 5,8 6,3 8,4 10,7 9,0 11,9 6,1 7,9 8,4 3,1 -
SAU NÃO UTILIZADA (ha) 777 90 150 60 10 57 103 62 53 29 79 73 11
SAU (ha)/EXPLORAÇÃO 3,2 4,8 2,4 2,5 3,2 1,7 3,8 2,2 3,6 3,1 3,5 3,7 2,8
BLOCOS/EXPLORAÇÃO 4,2 5,3 4,0 5,1 5,1 2,1 4,5 5,0 4,2 3,1 4,0 5,2
SUPERFÍCIE IRRIGÁVEL 3.946 563 124 43 231 25 921 175 437 250 133 462
POPULAÇÃO AGRÍCOLA 9.627 659 683 564 464 975 1.229 331 379 1.180 762 2.401
PRODUTORES SINGULARES 3.097 212 242 163 282 388 110 415 132 359 229 565
SOCIEDADES 50 6 3 6 3 3 5 1 8 7 8

Utilização de terras (ha)
CEREAIS 550 37 30 30 67 52 33 13 46 7 143 19 73
LEGUMINOSAS 329 15 28 44 30 24 16 3 83 7 67 8 4
HORTÍCOLAS 511 32 8 7 93 34 194 4 51 5 16 33 34
POMARES frutos frescos 3.936 535 130 41 92 16 775 155 600 261 205 625 501
OLIVAL 495 77 111 4 27 3 26 113 18 82 6 28
VINHA 560 31 88 72 20 21 38 13 101 28 60 43 65
PRADOS/PASTAGENS 2.523 285 170 178 94 287 82 24 449 48 690 55 161

Efectivos pecuários
     BOVINOS 5.498 1.258 167 54 127 1.097 161 23 1.081 29 620 390 491
     SUINOS 178.265 17.304 8.117 2.915 1.274 38.488 8.853 3.810 37.534 164 45.510 4.839 9.457
     COELHOS 49.706 1.659 661 725 305 6.658 3.650 941 8.195 628 18.227 5.932 2.125
     AVES 148.032 17.674 1.855 901 1.613 96.265 3.478 1.284 2.733 1.160 7.994 2.033 11.042

TRACTORES TOTAL 1.992 193 135 92 91 74 271 100 298 96 219 169 254
Com+ de 55 cv 1.315 91 33 16 40 24 120 13 110 17 62 68 721

Agricultores com ensino secundário 51 6 2 1 3 5 6 4 6 3 4 3 8
Agricultores. com ensino superior 34 3 4 2 1 3 1 5 1 2 1 11
Agricultores com menos de 25 anos 10 1 2 4 1 1 1

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 (1)  8 freguesias, Moita incluída, com menos de 100 explorações

QUADRO 28 - A  AGRICULTURA NO CONCELHO E NAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA

 

As freguesias onde a agricultura tem indiscutivelmente maior expressão são Évora de 

Alcobaça, Cela e Turquel, seguidas de Alfeizerão e Vimeiro. As três primeiras disputam 

mesmo posições cimeiras relativamente a quase todos os indicadores seleccionados. 

Cela, Vimeiro e Évora são as freguesias com maior área plantada de pomares (em 

conjunto 51% da área concelhia); Cela, por si só, regista quase 40% da área hortícola e 

23% da superfície irrigável, no que é seguida por Alfeizerão e Vimeiro; é ainda na 

freguesia de Cela que se localizam as maiores superfícies de vinha e de olival. 

As freguesias mais relevantes na actividade pecuária são Turquel (37% da produção de 

coelhos e 26% da produção de porcos do concelho); Benedita (22% dos porcos, 65% 

das aves e 20% dos bovinos); Évora de Alcobaça (20% dos bovinos e 21% dos porcos); 

Alfeizerão (23% dos bovinos, 12% das aves e 10% dos porcos). Acrescem ainda ao 

grupo indicado as freguesias de Cela, Vimeiro e Aljubarrota (Prazeres). 
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No que se refere à agricultura com expressão empresarial mais relevante, as freguesias 

mais importantes quanto ao número de empresas agrícolas (empregadoras) são Turquel, 

Benedita, Alfeizerão, Évora de Alcobaça e Vimeiro. A freguesia de Alcobaça, com 13 

empresas, integra também este grupo devido ao facto de algumas empresas aí terem a 

sua sede social, embora estejam localizadas noutras freguesias, e também por aí estarem 

sediadas algumas empresas de serviços relacionados com a agricultura. 

As freguesias com maior volume de emprego (pessoal empregado) na agricultura e 

pecuária são as de Alcobaça, Alfeizerão, Évora de Alcobaça, Turquel, Benedita, Cela, 

Vimeiro e também as duas freguesias de Aljubarrota (Quadro 29) 

 

N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%) N.º (%)

Alcobaça 84 20,1 1.300 11,9 312 22,5 1.554 32,0 3.250 18,5

Alfeizerão 67 16,0 188 1,7 87 6,3 157 3,2 499 2,8

Aljubarrota (Prazeres e S. Vicente) 27 6,5 1.231 11,3 60 4,3 389 8,0 1.707 9,7

Alpedriz 34 0,3 13 0,9 7 0,1 54 0,3

Bárrio 6 1,4 163 1,5 20 1,4 104 2,1 293 1,7

Benedita 34 8,1 2.058 18,9 365 26,4 1.186 24,5 3.643 20,8

Cela 27 6,5 34 0,3 47 3,4 207 4,3 315 1,8

Cós 6 1,4 1.489 13,7 25 1,8 75 1,5 1.595 9,1

Évora de Alcobaça 86 20,6 498 4,6 61 4,4 173 3,6 818 4,7

Maiorga 8 1,9 256 2,4 33 2,4 109 2,2 406 2,3

Martingança 0,0 528 4,8 3 0,2 45 0,9 576 3,3

Montes 19 0,2 12 0,9 4 0,1 35 0,2

Pataias 2.490 22,9 15 1,1 258 5,3 2.763 15,7

S. Martinho do Porto 1 0,2 78 0,7 85 6,1 139 2,9 303 1,7

Turquel 46 11,0 294 2,7 192 13,9 329 6,8 861 4,9

Vestiaria 131 1,2 31 2,2 36 0,7 198 1,1

Vimeiro 26 6,2 99 0,9 24 1,7 78 1,6 227 1,3

TOTAL 418 100,0 10.890 100,0 1.385 100,0 4.850 100,0 17.543 100,0
% sectorial 2,4 62,1 7,9 27,6 100,0

Fonte: MSST

QUADRO 29 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO EMPREGADA POR FREGUESIAS E GRANDES SECTORES DE ACTIVIDADE  - 2000

Indústria extractiva e 
transformadora Construção Comércio e serviços TOTALAgricultura, pecuária 

e silvicultura
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Actividades industriais 

Em 2000 existiam no concelho 530 empresas industriais que empregavam quase 9.889 

trabalhadores (de acordo com o ficheiro do MSST). Confirmando o que já se sabia de 

outras fontes de informação, os ramos de maior representação neste conjunto são as 

indústrias metalúrgicas e de máquinas (20% das empresas), as cerâmicas (17%), 

madeira e mobiliário (16%), calçado e marroquinaria (14%), alimentares (8%) e um 

grupo que inclui vidros, cristalaria e cimentos, pouco importante em número de 

empresas mas de grande peso no volume de emprego. 

Existe ainda um número residual de cerca de meia centena de empresas, praticamente 

pertencentes aos ramos de papel, cartonagem, impressão (18 empresas), borracha e 

plásticos (17), têxtil/vestuário (12) e outras diversas (9). 

A freguesia que maior número de empresas industriais (ver gráfico abaixo) é a da 

Benedita (que alberga 142), um caso interessante de industrialização recente, a partir de 

algumas formas de artesanato, desencadeado por uma experiência de desenvolvimento 

comunitário operado no início dos anos de 1960. 

A seguir a Benedita vem Pataias, com 71 empresas empregadoras, seguindo-se 

Alcobaça (68), as duas freguesias de Aljubarrota (77) e Turquel (38). 

Cós, Martingança e Évora de Alcobaça são as outras freguesias ainda consideradas 

industrializadas, a primeira sobretudo devido à implantação no seu território da zona 

industrial de Casal da Areia. 
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Distribuição das empresas por tipo de  indústria e freguesia
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Todos os ramos referidos, com excepção do couro/calçado e das rochas ornamentais, se 

distribuem um pouco por todo o concelho, embora de forma mais concentrada nas 

freguesias referidas. A marroquinaria e o calçado estão praticamente localizados na 

Benedita, as indústrias da pedra nas freguesias que confinam com a zona extractiva da 

serra dos Candeeiros. Mas há outros núcleos de concentração mono-sectorial como 

sejam o mobiliário em Pataias, os moldes e os plásticos em Pataias e Martingança. Por 

vezes existem mesmo núcleos importantes de unidades industriais dentro de algumas 

das freguesias referidas como é o caso de Casal da Areia (Cós), Pisões e Burinhosa 

(Pataias), Moleanos e Ataíja (Aljubarrota), Ribafria (Benedita). 

No que se refere a emprego nas empresas industriais (Quadro 29) as três maiores 

freguesias são, por ordem crescente de importância, Cós (Casal da Areia - onde se 

localiza a empresa maior empregadora do concelho), Benedita, e Pataias, a que se segue 

Alcobaça. A alguma distância destas quatro freguesias surgem Martingança e as duas 

freguesias de Aljubarrota. 
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Construção civil e obras públicas 

As freguesias onde se localiza a maior parte das 219 empresas de construção civil e 

obras públicas que empregam trabalhadores são Alcobaça (32), Benedita (42), Cela 

(13), Évora (14) e Turquel (33). 

Em termos de emprego nas empresas de construção (Quadro 29), a freguesia de 

Benedita ocupa o primeiro lugar (29% do emprego total do sector no concelho), 

seguindo-se Alcobaça (24%) e Turquel (13%). 

 

Comércio e Serviços 

Considerando a globalidade das 988 empresas empregadoras do sector terciário do 

concelho, observa-se que quase 40% se localizam na sede do concelho (325) e quase 

22% (209) na freguesia de Benedita. Bastante distanciadas surgem Turquel, Pataias, 

Aljubarrota (Prazeres e S. Vicente), Évora de Alcobaça, S. Martinho do Porto e 

Alfeizerão. 

Os estabelecimentos comerciais são os mais numerosos e, de certo modo, os que 

determinam a concentração apontada. 

Na hotelaria/restauração, para além de Alcobaça e Benedita, destaca-se também S. 

Martinho do Porto. Os serviços prestados às empresas concentram-se 

predominantemente em Alcobaça e Benedita (71% do total) bem como os serviços 

pessoais (75% do total). 

Um grupo residual mas algo diversificado de outros serviços (transportes, 

comunicações, actividades imobiliárias e financeiras, ensino, saúde, etc.) é constituída 

por 235 unidades empresariais que se concentram em Alcobaça (34%), Benedita, 

Pataias, Turquel e Aljubarrota. 

O emprego no sector terciário (cerca de 4.900 pessoas em 2000) acompanha, grosso 

modo, a distribuição locativa das empresas: Alcobaça (40%), Benedita (24%), seguidas 
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a larga distância pelas freguesias de Turquel (6.5%), Pataias (5%) e as duas de 

Aljubarrota (7.8%). 

 
B.6. Conclusões 
 

O Concelho de Alcobaça está geograficamente inserido numa região do País que 

apresenta algum dinamismo económico. A sua localização muito próxima, em termos 

de tempo de deslocação, da capital do País, tem naturalmente influência no concelho, a 

nível económico e social. 

Quando comparado com os concelhos limítrofes a Norte estão dois concelhos com 

característica diversas: Leiria com um nível e dinâmica de desenvolvimento próprios e 

que, nas últimas décadas, veio marcando posição no contexto nacional e, a Marinha 

Grande com uma forte componente industrial, onde a inovação e desenvolvimento 

tecnológico na área dos vidros, plásticos e dos moldes se tem sentido.  

Dos restantes quatro concelhos vizinhos, o concelho que se encontra praticamente a par 

com Alcobaça é Caldas da Rainha, estando os outros três concelhos – Nazaré, Rio 

Maior e Porto de Mós – num nível de desenvolvimento económico diferente, como se 

pode constatar pelos vários indicadores apresentados anteriormente. 

No contexto da Região Oeste, Alcobaça tem, ou pode vir a desempenhar, um papel 

relevante, sendo um dos concelhos com maior peso a nível económico, como se pôde 

verificar pelos dados apresentados. 

Alcobaça como que faz a transição entre o Oeste, com as actividades agrícolas e 

comerciais como áreas preponderantes, e os concelhos do Norte mais industrializados e 

com outro nível de desenvolvimento, como é o caso de Leiria. O Concelho, a nível 

económico, possui características diversificadas e únicas que devem ser preservadas e 

potenciadas, tais como: 
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 Zonas de pendor marcadamente agrícola ou florestal, com produtos 

tradicionais, a fruta e os legumes e outros produtos endógenos, alguns com 

alguma notoriedade, mas muito pouco trabalhados ao nível da divulgação e 

comercialização; 

 Uma indústria importante, responsável por grande parte do emprego no 

concelho e com um importante volume de negócios, registando ainda saldo 

positivo no que se refere ao comércio internacional; 

 Paisagens diversificadas, património único (Mosteiro de Alcobaça e Convento 

de Cós, por exemplo), história e iniciativas culturais muito pouco aproveitadas 

em termos económicos, nomeadamente ao nível do turismo; 

 Um potencial imenso se devidamente fomentadas e aproveitadas as sinergias 

entre as diversas actividades do concelho: produtos endógenos – indústria – 

comércio - cultura/lazer – turismo; 

O turismo tem efectivamente fortes possibilidades de desenvolvimento se se investir 

conjuntamente com outras Regiões/concelhos, trabalhando em estreita pareceria, única 

forma de ganhar peso no turismo nacional e internacional. 

Em termos de tecido empresarial o Concelho de Alcobaça, não difere, naturalmente, do 

resto do País. Predominam as micro, pequenas e médias empresas, parte delas com 

estruturas e organizações frágeis, particularmente no que diz respeito às valências e 

capacidades nas várias vertentes da área da gestão, sendo uma das principais lacunas 

neste tipo de empresas e à qual não é dada a devida atenção, quer por parte dos próprios 

empresários, quer por parte das entidades públicas.  

A par coexistem no concelho, empresas com estruturas sólidas e com créditos já 

firmados no mercado. 
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A qualificação da mão-de-obra é outra questão de extrema importância, à qual deverá 

ser dada especial atenção, tendo neste campo as entidades públicas um importante papel 

a desempenhar. 

Para que haja desenvolvimento efectivo e as fragilidades do concelho possam ser 

ultrapassadas, é condição necessária que toda a sociedade e em particular os agentes 

económicos, unam esforços e trabalhem em conjunto. 

O fomento e apoio a actividades económicas inovadoras e tecnologicamente avançadas, 

que incorporem no concelho novas abordagens e novas concepções empresariais será, 

seguramente, uma forma de promover o seu desenvolvimento sustentável e equilibrado, 

tendo sempre em conta as sinergias entre os vários sectores de actividade. 

Nas entrevistas e sessões públicas realizadas, foram referidos alguns entraves ao 

desenvolvimento da actividade empresarial, que a seguir se refere: 

 Processos lentos e burocráticos na Câmara que constituem um verdadeiro 

obstáculo à actividade económica – a celeridade e eficácia das respostas 

dos serviços da Câmara é uma das condições essenciais para que sejam 

atraídos investimentos para o concelho. A abertura das economias e 

globalização (que é um dado adquirido, ignorá-la ou protestar, é uma 

perda de tempo e energia) e a elevada dinâmica que isso implica, não se 

compadece com processos burocráticos morosos, que trazem prejuízos 

financeiros e sociais que as entidades oficiais, infelizmente, não levam 

em conta. 

 Áreas industriais/empresariais do concelho não devidamente 

infraestruturadas, com problemas de sinalização e segurança. 

 Centralização na sede do concelho de serviços à população e empresas 

que poderiam, sem grande esforço financeiro, ser descentralizados. 
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Estas questões são possíveis de ultrapassar com resultados e benefícios, seguramente, 

para todo o concelho e sua população e potenciadores do desenvolvimento económico e 

social que todos pretendem. 

 

C. AMBIENTE 

 

“Com a globalização passou a haver um crescendo de interesse pelo desenvolvimento 

regional. Sobre o papel da macroregião e o renascimento do papel das cidades e das 

suas áreas metropolitanas”34. 

A globalização alterou a base em que podem assentar as vantagens competitivas dos 

países desenvolvidos. Hoje, essas vantagens assentam claramente na capacidade de 

inovação, de evolução para novos produtos, novas tecnologias e novos processos 

produtivos.  

As economias mais desenvolvidas procurarão recentrar as suas estruturas produtivas em 

sectores geradores de maior valor acrescentado, baseados no conhecimento e na 

criatividade.  

Por outro lado, a globalização realçou a importância das regiões na conquista de 

vantagens. O nosso mapa de competitividade não é já o mapa geográfico clássico de um 

país deitado sobre o oceano, vizinho para o bem e para o mal, da Espanha. Antes, o 

nosso espaço de referência é um espaço global, no qual todos os projectos têm que se 

afirmar através da especialização do território num quadro de competências próprias e 

diferenciadoras, com dimensão crítica e dimensão espacial ligada a um sistema de rede 

e de conexões regionais.  

Esta mudança não é um caminho que possamos ou não trilhar, é tão somente o caminho, 

sem alternativa. 

                                                 
34 KANTER, Rosabeth Moss “World Class: Thriving Locally in the Global Economy”, 1995 
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Neste registo, o Ambiente assume-se como um trunfo para a mudança ou pelo contrário 

como um condicionante ao desenvolvimento e à afirmação do território. 

Reconhecendo o território como factores económicos cruciais, resulta claro que o 

crescimento e a performance económica das diferentes regiões depende de um conjunto 

de recursos relativamente consensuais – conhecimento, recursos naturais, competências, 

estruturas institucionais e organizacionais. 

Analisado o Ambiente nas suas componentes tradicionais: saneamento básico, energia, 

zona costeira, qualidade do ar, património natural, encontramos sérias vulnerabilidades 

que nos permitem afirmar que o Concelho de Alcobaça enfrenta também neste domínio 

sérios desafios no sentido da sua afirmação como um “região” competitiva e criadora de 

riqueza e com talento para se diferenciar num outro espaço que terá que “reconquistar” 

para ser uma região ganhadora num jogo cada vez mais complexo e entrecruzado de 

variáveis políticas, sociais, económicas. 

Este diagnóstico permite-nos concluir, que a Câmara Municipal de Alcobaça terá que 

encarar o integrar o ambiente nas suas políticas sectoriais, assumindo-se ela própria 

como uma “driving force” para a mudança junto dos agentes sociais e percebendo que o 

seu território é o seu trunfo, e que o ambiente não é tomar um conjunto de medidas de 

forma avulsa e rudimentar. Antes, bem pelo contrário, o ambiente – com as correlações 

que assume -, necessita de sair de um “gueto” de retórica para o campo da acção e 

manifestar-se na actividade produtiva, na alteração do quadro energético e na 

preservação do património natural e cultural. 

 
C.1. Água e resíduos 
 
C.1.1. Enquadramento geral no domínio do abastecimento de água e descarga de efluentes 
 

O município de Alcobaça faz parte integrante do Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e de Saneamento da Região do Oeste - a Águas do Oeste, S.A., 

que detém o exclusivo da exploração e gestão do sistema, em regime de concessão, por 



 

SaeR - Março 2004 - 206 

um prazo de 30 anos, de acordo com Decreto-Lei n.º 305-A/2000 de 24 de Novembro 

que aprova esta concessão e os respectivos Estatutos. 

São titulares originários das acções da sociedade os municípios de Alcobaça, Alenquer, 

Arruda dos Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, 

Nazaré, Óbidos, Peniche, Rio Maior, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, com um 

total de 49% do capital social com direito a voto, e a IPE - Águas de Portugal, 

Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., com 51% do capital social com 

direito a voto.  

A sociedade tem por objecto social exclusivo a exploração e gestão do sistema 

multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Oeste para captação, 

tratamento e distribuição de água para consumo público e para recolha, tratamento e 

rejeição de efluentes dos municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, 

Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, 

Rio Maior, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. Incluem-se ainda no objecto 

social da sociedade, nomeadamente, a construção, extensão, reparação, renovação, 

manutenção e melhoria das obras e de equipamentos. 

O capital social, no montante de 5.000.000 de euros, é representado por 1.000.000 de 

acções da classe A, repartidas da seguinte forma pelos accionistas fundadores:  
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 Acções da Classe A 

a) IPE - Águas de Portugal, S. G. P. S., S. A.   510.000 

b) Associação de Municípios do Oeste   1.000 

c) Município de Alcobaça   141.769 

d) Município de Alenquer   1.000 

e) Município de Arruda dos Vinhos   1.000 

f) Município de Azambuja   1.000 

g) Município do Bombarral   36.970 

h) Município do Cadaval   42.192 

i) Município das Caldas da Rainha   210.268 

j) Município da Lourinhã   4.876 

l) Município da Nazaré   1.000 

m) Município de Óbidos   44.925 

n) Município de Peniche   1.000 

o) Município de Rio Maior   1.000 

p) Município de Sobral de Monte Agraço   1.000 

q) Município de Torres Vedras   1.000 
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Municípios Abrangidos: Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, 

Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Rio Maior, 

Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras  

Capacidade do Sistema: Caudal de água para consumo humano - 120 mil m3/dia; 

Caudal de águas residuais urbanas - 84 mil m3/dia 

Investimento Global: Com um investimento global de 262 milhões euros, dos quais 140 

milhões euros são relativos ao saneamento e 122 milhões de euros ao abastecimento de 
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água. Prevê-se a afectação ao sistema de verbas provenientes do Fundo de Coesão na 

ordem dos 133 milhões euros. 

O Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Oeste tem 

por objectivos recuperar a qualidade ambiental e melhorar a qualidade de vida das 

populações do Oeste, garantindo a qualidade do saneamento e do abastecimento público 

de água, bem como a despoluição das bacias hidrográficas da região. 

Entre os agentes poluentes do meio aquático, destaca-se a elevada densidade de 

explorações agro-pecuárias sem qualquer tratamento dos seus efluentes, bem como o 

lançamento de grandes quantidades de esgotos urbanos não tratados nas linhas de água 

das bacias hidrográficas da região, nomeadamente a Lagoa de Óbidos e a Baía de São 

Martinho.  

De acordo as informações da Águas do Oeste, a primeira fase de constituição do sistema 

gestor incluiu o desenvolvimento de projectos de saneamento para os Municípios de 

Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã e Óbidos. Foram 

designadamente desenvolvidas valências no âmbito da recolha e tratamento de águas 

residuais, para melhorar a qualidade das linhas de água integradas nas Bacias 

Hidrográficas da Lagoa de Óbidos e da Baía de S. Martinho do Porto. 

 
C.1.2. Situação particular do Concelho de Alcobaça em relação ao abastecimento de água e 

tratamento de efluentes. 

 
De acordo com informações prestadas pela Câmara Municipal de Alcobaça, o 

abastecimento ao concelho é feito exclusivamente por via de captações subterrâneas, 

sendo a população servida a 100%, e a qualidade do atendimento, de acordo com a 

nomenclatura legal, considerada “Boa”. Quer aquele nível do atendimento quer a 

qualidade do serviço nos suscitam algumas dúvidas, dado que nos parece muito difícil 

que o atendimento tenha aquele nível de excelência. 
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A Nível de fugas na rede a informação fornecida não se nos afigura segura. A cobertura 

da rede de saneamento ronda os cerca de 68%, havendo muitas localidades servidas 

ainda com fossas sépticas. 

A Câmara Municipal de Alcobaça está a considerar aderir como cliente à empresa 

Águas do Oeste no abastecimento em alta, por prudência, o que vai traduzir que este 

abastecimento far-se-á via Castelo de Bode, substituindo em cerca de 30 a 40% o 

abastecimento por via das captações subterrâneas. 

As camadas de Montejunto e Alcobaça localizadas na Serra dos Candeeiros fornecem, 

de facto, caudais avultados de água, designadamente na região de Chiqueda, que é a 

principal captação subterrânea do Concelho de Alcobaça. Neste local estão localizados 

os furos de captação com maior produtividade, sendo responsável por cerca de 40 a 

50% do abastecimento. De acordo com informação prestada pela Câmara Municipal, há 

14 furos que concorrem com a captação de Chiqueda e que asseguram autonomia de 

abastecimento ao concelho. 

A Câmara Municipal tem vindo a aumentar o preço da água nos dois últimos anos, 8% 

em 2003 e 10% em 2004, para que, em 2005-06 a população não “sinta” o encargo mais 

superlativo desta tarifa.  

O município pretende que os serviços de saneamento básico continuem a ser efectuados 

pelos Serviços Municipalizados, através da gestão directa. 

Em 22 de Dezembro de 2003, arrancou a segunda fase da constituição do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Oeste, tendo sido 

assinado um Aditamento ao Contrato de Concessão e dos Contratos de Fornecimento e 

Recolha, que fixa a expansão do projecto em alta e acrescenta o saneamento das praias 

do Norte do concelho. 

Esta nova etapa prevê a realização dos projectos e obras de duplicação do Sub-Sistema 

Adutor Alenquer/Torres Vedras/Mafra e o reforço do Sub-Sistema Adutor Arruda dos 

Vinhos/Sobral de Monte Agraço. O Norte e o Centro da região serão, por sua vez, 



 

SaeR - Março 2004 - 211 

abastecidos por sub-sistemas de abastecimento de água, com mais de 200 quilómetros 

de extensão e origem na albufeira de Castelo de Bode. 

C.1.3. Caso particular das explorações suinícolas 

 

Recebemos da Câmara Municipal informação actualizada sobre o número de 

explorações suinícolas, actualizando os dados disponibilizados pela empresa Águas do 

Oeste que se podem assim considerar subavaliados. Assim, em 2 de Janeiro de 2004, 

recebemos a informação de que “Consultada a Associação de Agricultores da Região de 

Alcobaça, foi-nos transmitido que existiam em 2003 um número de 17.981 porcas de 

criação, divididas em 556 explorações das mais diversas dimensões. Neste número não 

estão contempladas os “varrascos” nem as crias. 

Tomando como válida uma média de 2 a 3 partos por ano por cada fêmea, com um 

número de nados ente os 8 e os 12 (a média é de 9,5) por cada barriga e ponderando 

com uma taxa de mortalidade (nados mortos) de 15% ou 20%, aponta-se para um 

número médio de 46.000 a 78.000 residentes suínos respectivamente. Refira-se que, em 

média, as crias permanecem 4 semanas com a mãe”. 

Perante este cenário, podemos, com toda a firmeza, afirmar, que este é um problema 

que condiciona e limita o desenvolvimento deste concelho. O impacto ambiental, 

paisagístico e de saúde pública das explorações suinícolas é verdadeiramente o 

problema ambiental mais gravoso que encontramos. E aquele que é verdadeiramente 

estratégico para todo o concelho, mas que se repercute de forma evidente em S. 

Martinho do Porto. 

De acordo com os elementos das Águas do Oeste, este sistema abrangerá, no ano 

horizonte de projecto, uma população residente de 443.000 habitantes, a que acresce 

uma população flutuante de 156.000 habitantes. 

Tendo em conta o enorme impacte ambiental causado pela actividade suinícola 

existente na região e considerando a solução preconizada para a despoluição integrada 

da bacia hidrográfica do rio Tornada (Baía de São Martinho do Porto) e das bacias 
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hidrográficas dos rio Rela e Arnóia (Lagoa de Óbidos), integradas na 1ª fase do sistema, 

considerou-se ainda a necessidade de efectuar o tratamento das águas residuais 

produzidas por um efectivo suinícola correspondente a 98.000 habitantes equivalente, 

de acordo com o Relatório de Gestão de 2002 das Águas do Oeste. 

Segundo o estudo de viabilidade económica das Águas do Oeste, “é no sistema de São 

Martinho do Porto que a poluição se manifesta de forma mais gravosa. De acordo com o 

cenário base realizado para as Águas do Oeste, este sistema foi configurado para um n.º 

de habitantes equivalente de 136.882 no ano de 2000 e 142.422 no ano de 2030. No ano 

de 2000, do total da população deste sistema, 31% corresponde a habitantes e o 

remanescente corresponde a indústria agro-pecuária. Durante o prazo de concessão 

verifica-se um ligeiro aumento do peso da população no total de habitantes – 

equivalentes, dado que se estimou uma manutenção de habitantes – equivalentes 

relacionados com a indústria agro-pecuária”. Neste contexto, voltamos a salientar a 

necessidade de actualizar e conferir os dados existentes, no sentido de permitir que o 

sistema seja estruturado perante elementos viáveis e actualizados. 

Em 2002 foram lançados todos os concursos públicos para as empreitadas respeitantes à 

1ª fase do sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do 

Oeste, tendo sido concluído, também em 2002, o estudo de caracterização da actividade 

agrícola e industrial do Oeste, que visava analisar a viabilidade do tratamento dos 

efluentes suinícolas, reformulando-se em face disso a candidatura ao Fundo de Coesão, 

na qual passariam a constar estas obras. 

Ora considerando os números que nos foram dados recentemente pela Câmara 

Municipal através das informações prestadas pela A.A.R.A. – Associação de 

Agricultores da Região de Alcobaça, parece que há alguma disparidade entre estes 

números e os que estão contabilizados no sistema da empresa Águas do Oeste. Esta 

disparidade obriga a que haja um exercício de concertação, no sentido do sistema poder 

ainda vir a ser configurado perante o cenário real e existente de facto. 
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Registe-se que os principais elementos constituintes da 2ª fase o projecto que constam 

nessa candidatura, e que foram objecto de um contrato assinado pela empresa projectista 

em 13 de Setembro de 1999, consistem no seguinte: 

• Um sistema interceptor que recolha todas as águas residuais, com um 

comprimento de cerca de 66 km; 

• Uma ETAR para tratamento das águas residuais domésticas e a afinação de 

resíduos industriais pré-tratados, localizada em São Martinho do Porto, com 

capacidade em termos de carga orgânica para 142.422 equivalentes 

populacionais e em termos de caudal para cerca de 56.422 habitantes – 

equivalentes; 

• Uma estação elevatória final com capacidade para elevar um caudal de 

aproximadamente 2.940 l/s, a cerca de 6 metros de altura manométrica; 

• Um túnel de 550 metros por forma a manter o traçado o mais rectilíneo possível; 

• Um emissário submarino que numa expansão aproximada de 66 km, 

promoverão a intercepção das águas residuais geradas na área abrangida pela 

“Solução Integrada” e a sua condução até à ETAR de S. Martinho do Porto, que 

após tratamento serão descarregadas no mar através do emissário submarino que 

terá uma extensão de cerca de 900 metros. 

 
C.1.4. Cenários de evolução futura do sistema Águas do Oeste 
 

Em 2002, a nível de Saneamento Básico verificou-se que não foram alcançadas as 

metas previstas para os níveis de atendimento. De acordo com o Plano Estratégico para 

a Água de Abastecimento e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR), o Governo 

pretende cobrir, até 2006, 95% da população portuguesa com abastecimento de água 

potável e 90% com drenagem e tratamento de águas residuais mas, a dois anos da sua 

conclusão muito está ainda por realizar.  
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Segundo a imprensa da especialidade o MCOTA já anunciou publicamente que até esta 

data é impossível atingir os valores estabelecidos no PEAASAR. “A ideia está 

igualmente presente no relatório da Roland Berger, Strategy Consultants, intitulado 

«Desenvolver um novo modelo de elevado desempenho para o sector das águas em 

Portugal, por forma a eliminar o gap face aos standards europeus», que conclui: 

«Mesmo que haja um forte push nos investimentos em alta não se garante a 

concretização dos objectivos».  

Ao longo dos últimos dez anos, Portugal investiu no sector da água 2.500 milhões de 

euros. Desde então, o abastecimento cresceu de 80 para mais de 90%, a taxa de 

saneamento de águas residuais subiu de menos de 30 para mais de 75% e as violações 

às normas de qualidade de abastecimento de água diminuíram de 6 para 2,5%, segundo 

dados da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. Actualmente, 

32% da população nacional não está ligada às redes públicas de drenagem e 54% não 

beneficia de tratamento de esgotos. 

Mas o relatório da Roland Berger adianta ainda que Portugal ainda está a 25% da 

implementação global no abastecimento e 50% no saneamento, estimando-se que em 

2006 a concretização do PEAASAR esteja realmente a 65 e 92%, respectivamente. 

Mais, o documento refere que para cumprir as metas expressas no P.E.A.A.S.A.R. são 

necessários 8.000 milhões de euros, o dobro do que estava inicialmente previsto"35. 

A Roland Berger foi chamada, em 2003, para desenvolver um novo modelo de gestão 

dos sistemas multimunicipais e municipais e intermunicipais. De acordo com aquele 

estudo, a privatização do sector será feita em 4 fases a concluir em 2007. Numa 

primeira fase, privatizam-se as multimunicipais Minho, Beira Litoral e Algarve e, 

nestas, a Alta e a Baixa serão geridas em conjunto. Em 2007, a tendência será para a 

existência de 4 empresas que farão a gestão em alta e baixa de todos os sistemas 

nacionais. Ao não considerar a participação dos municípios, este modelo dificilmente 

será posto em prática.  

                                                 
35 DUARTE, Lúcia, www.ambienteonline.pt 
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O actual Ministro do Ambiente já declarou publicamente que não concorda com este 

modelo, razão porque promoveu uma nova Comissão para estudar o sector, 

aguardando-se as conclusões do estudo desta nova equipa. 

Na região de Lisboa existem 5 sistemas multimunicipais, 4 não integrados. Prevalecem 

2 privados e 6 concessões, que representam 13% da população. Em atraso encontra-se, 

designadamente, o investimento na empresa Águas do Oeste (200 milhões de contos 

planeados, 10 milhões realizados, isto é, apenas 5% do previsto). 

Aguarda-se o resultado dos trabalhos desta Comissão, no sentido de podermos perceber 

quais as implicações do novo modelo para a empresa Águas do Oeste, e em particular 

para a Câmara Municipal de Alcobaça, reconhecendo desde já que há aumentos de 

capital que têm que ser feitos de forma urgente e que isso terá inevitáveis implicações 

no orçamento da Câmara. 

C.1.5. Enquadramento geral no domínio dos Resíduos 
 

O município de Alcobaça faz parte integrante do sistema multimunicipal de valorização 

e tratamento de resíduos sólidos urbanos do Oeste, integrado pelos municípios de 

Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da 

Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Rio Maior, Sobral de Monte Agraço e 

Torres Vedras – RESIOESTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A., 

que detém o exclusivo da exploração e gestão do sistema multimunicipal do Oeste 

(adjudicado em regime de concessão, nos termos do Decreto-Lei n° 294/94, de 16 de 

Novembro, por um prazo de 25 anos, de acordo com o DL nº 366/97, de 20 de 

Dezembro). 

A Resioeste tem por objecto social principal a promoção do tratamento e valorização de 

resíduos sólidos nomeadamente através de: 

a) Promoção directa ou indirecta da concepção, construção e exploração de 

unidades integrantes dos sistemas de transporte, valorização, tratamento e 

destino final de resíduos sólidos; 
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b) Prestação de serviços de gestão, fiscalização e assessoria técnica e 

administrativa a entidades públicas ou privadas que prossigam total ou 

parcialmente actividade do mesmo ramo. 

Os concelhos envolvidos, Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, 

Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Rio Maior, 

Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, detêm um total de 49 % do capital social com 

direito a voto, e a ADP, via EGF, com 51% do capital social com direito a voto, com a 

seguinte distribuição: 

 

 Acções da Classe A 

a) Município de Alcobaça   19.495 

b) Município de Alenquer   12.220 

c) Município de Arruda dos Vinhos   3.357 

d) Município da Azambuja   7.014 

e) Município do Bombarral   4.566 

f) Município do Cadaval   4.846 

g) Município das Caldas da Rainha   15.489 

h) Município da Lourinhã   7.742 

i) Município da Nazaré   5.490 

j) Município de Óbidos   4.010 

l) Município de Peniche   9.277 

m) Município de Rio Maior   7.213 

n) Município de Sobral de Monte Agraço   2.597 

o) Município de Torres Vedras   24.084 

p) Empresa Geral do Fomento, S.A.   132.600 
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Municípios Abrangidos: Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, 

Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Rio Maior, 

Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. 

População: 380 mil habitantes. 

 
Descrição do Sistema: Este Sistema é composto por um Aterro Sanitário, 1 Estação de 

Triagem e 5 Estações de Transferência pelo Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

do Oeste, que por sua vez integra um Aterro Sanitário, um Sistema de Tratamento de 
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Águas Lixiviantes (Osmose Inversa), um Sistema de Enfardamento de RSU, bem como 

uma Estação de Triagem de Recolha Selectiva, onde são recepcionados e triados os 

materiais para posterior reciclagem provenientes de um sistema de Recolha Selectiva, 

que possui mais de 800 Ecopontos. O Sistema completa-se com a existência de mais 

seis Estações de Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos e respectivos Ecocentros. 

A Câmara de Alcobaça além de accionista da Resioeste concessionou o sistema de 

recolha dos RSU´s a uma empresa privada – SUMA. Neste contexto, é accionista e 

cliente da Resioeste pagando por isso uma determinada tarifa pela prestação de serviço, 

além de pagar à SUMA uma renda ou uma prestação pelos serviços prestados.  

Registe-se que são considerados resíduos sólidos urbanos "os resíduos domésticos ou 

outros resíduos semelhantes, em razão da sua natureza ou composição, nomeadamente 

os provenientes do sector de serviços ou de estabelecimentos comerciais ou industriais e 

de unidades prestadoras de cuidados de saúde, desde que, em qualquer dos casos, a 

produção diária não exceda 1.100 litros por produtor."36  

Não foi possível conhecer quais as soluções do município para a gestão dos RSU´s, o 

nível actual de capitação do concelho, os cenários de capitação para os próximos 10 

anos, em particular a sua posição quanto ao aumento das tarifas, a sua política em 

matéria de valorização, reciclagem e reutilização dos resíduos produzidos no seu 

concelho. 

Considerando a polémica que desde o início foi objecto o sistema Resioste, em 

particular o aterro do Cadaval, será conveniente saber qual é a situação deste aterro a 

nível de qualidade de serviço e de limite de vida útil do aterro e das respectivas infra-

estruturas de apoio (estação de lixiviados, estações de transferência e equipamentos de 

recolha selectiva e de triagem) 

Também não se obteve informação sobre a avaliação actualizada da performance do 

sistema Resioeste. Ou seja, deverá haver uma avaliação actualizada da produção e 

performance quantitativa e qualitativa (e.g. tratamento dos resíduos, reciclagem e 
                                                 
36 Decreto Lei nº 239/97 de 9 de Setembro 
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sensibilização da população) deste sistema, seguindo os principais eixos de estratégia 

estabelecidas no PERSU assim facilitando a comparação entre eles tornando estes 

processos mais transparentes para o público.  

Também não conseguimos obter dados quantificados para os poder comparar com as 

metas nacionais e os níveis de produção dos RSU´s. 

 
C.1.6. Fileiras de materiais e fluxos prioritários de resíduos 
 

Fluxo significa ‘corrente’ (stream), traduzindo tecnicamente qualquer dos produtos 

componentes dos RSU’s (electrodomésticos, pilhas e acumuladores) ou de outras 

categorias de resíduos (pneus, solventes, monstros, lamas de ETAR, entulhos) e Fileira 

– significa qualquer dos materiais constituintes dos resíduos: fileiras dos vidros, fileira 

dos plásticos, fileira dos metais, fileira da matéria orgânica, fileira do papel e cartão. 

Não foi possível obter qualquer informação sobre a capitação actual e cenário futuro de 

produção de resíduos nos domínios das fileiras e fluxos especiais. Também não detemos 

informação sobre a estratégia de tratamento, destino final, valorização, reciclagem e 

reutilização das fileiras de materiais e fluxos de resíduos a seguir identificados: 

 

Fileiras de materiais 

• Vidro 

• Plástico  

• Papel e cartão 

• Metais 

• Óleos 

• Têxteis 
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Fluxos de resíduos 

• Baterias automóveis 

• Pneus 

• Óleos usados  

• Lamas de ETA’s e ETAR’s 

• Pilhas e acumuladores 

• Matéria orgânica 

• Resíduos de construção e demolição 

• Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico  

• Veículos em fim de vida 

• Embalagens e resíduos de embalagens 

• Monstros 

• Solventes 

• Óleos usados 

• Pilhas 

• Lâmpadas 

• Consumíveis informáticos 

 
C.1.7. Resíduos Hospitalares 
 

Os Resíduos Hospitalares (de acordo com o Decreto-Lei n.º Decreto-Lei n.º 310/95, de 

20 de Novembro, que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos) são 

definidos como: "[ ...] resíduos produzidos em unidades de prestação de cuidados de 

saúde, incluindo as actividades médicas de diagnóstico, tratamento e prevenção da 

doença em seres humanos ou animais, e ainda as actividades de investigação 

relacionadas". A gestão de resíduos, segundo o mesmo decreto, é entendida como "as 

operações de recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, 

incluindo a monitorização dos locais de descarga após o encerramento das respectivas 

instalações, bem como o planeamento dessas operações", sendo atribuídas as 

responsabilidades dessa gestão aos produtores, designadamente às unidades de saúde, às 
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quais é possibilitada a realização de acordos com as autarquias ou com empresas 

devidamente autorizadas. 

“O destino a dar aos RH levanta sérios problemas atendendo à sua natureza - uma parte 

considerável está contaminada por via biológica ou é química e radioactivamente 

perigosa; ao seu volume - estima-se que cada doente internado produza actualmente 

mais de 1 kg de RH contaminados; aos custos do seu tratamento - a incineração, que é o 

processo mais comum, ronda os sessenta cêntimos por kg (0,60 €/kg)”. 

Nos estabelecimentos hospitalares, nem todos os resíduos produzidos apresentam a 

mesma perigosidade, sendo por isso classificados segundo o maior ou menor risco que a 

sua presença implica.  

O Despacho n.º 16/90 de 21 de Agosto de 1990 classificou os RH em dois grupos - 

resíduos contaminados (grupo A) e resíduos não contaminados (grupo B) - 

diferenciando o tipo de tratamento a que serão submetidos. Sendo assim, os resíduos do 

grupo A deveriam ser incinerados, enquanto que os resíduos do grupo B seriam 

destinados a remoção municipal.  

“A evolução que se verificou nos conceitos que suportam a gestão dos RH determinou a 

necessidade de uma nova classificação que garantisse uma separação mais selectiva na 

origem e permitisse o recurso a tecnologias diversificadas de tratamento. O Despacho 

n.º 242/96 de 13 de Agosto de 1996 classificou, então, os RH em quatro grupos 

distintos, sendo os resíduos objecto de tratamento apropriado diferenciado consoante o 

grupo a que pertençam” (grupos I e II, como resíduos não perigosos, e grupos III e IV, 

como resíduos perigosos).  

O Despacho nº 242/96 define ainda condições de triagem, acondicionamento e 

armazenamento dos resíduos dentro das unidades de saúde.  

Para além desta legislação há a referir especificamente para os resíduos hospitalares os 

seguintes diplomas: 
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• Portaria nº174/97, de 10 de Março que estabelece regras de instalação e 

funcionamento de unidades ou equipamentos de valorização ou eliminação de 

resíduos perigosos hospitalares;  

• Portaria nº178/97, de 11 de Março que aprova o modelo de mapa de registo dos 

resíduos hospitalares;  

Em relação à gestão de resíduos hospitalares convém ainda referir que esta actividade é 

igualmente abrangida pela legislação sobre avaliação de impacte ambiental, sobre 

incineração de resíduos perigosos e sobre protecção e controlo da qualidade do ar.  

 
C.1.8. Resíduos industriais 
 
Há uma insuficiente e preocupante falta de dados directos sobre a produção, 

caracterização e origem em termos geográficos e por sector industrial dos resíduos, da 

situação de referência no que concerne à produção de resíduos, o que retira eficiência 

ambiental e económica a qualquer política de gestão que se venha a definir. 

 

Produção Nacional de Resíduos Industriais 
 

 
Fonte: MCOTA 
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Não há nenhuma unidade industrial no concelho que acondicione os resíduos 

produzidos em aterros separados e tecnicamente sustentados. 

Esta situação gera a existência de Locais Contaminados, que traduz um enorme passivo 

ambiental, que importa inverter. A esta questão voltaremos no ponto a seguir. 

 

 
Produção Regional de Resíduos Industriais 

 
Fonte: MCOTA 
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Estratégia relativa à gestão de resíduos industriais 
 

 

O Decreto-Lei n.º 3/2004, de 3 de Janeiro, refere que a estratégia preconizada pelo 

Governo para a gestão de resíduos industriais assenta em seis princípios fundamentais:  

1. Conhecer, em permanência, a sua quantidade e características; 

2. Minimizar a sua produção na origem; 

3. Promover a instalação — por fileira — de unidades de reutilização ou 

reciclagem; 
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4. Utilizar tecnologias de tratamento integradas e complementares que privilegiem 

a sua reutilização e reciclagem; 

5. Promover a eliminação do passivo ambiental; 

6. Garantir, tendencialmente, a auto-suficiência do País.  

 

A aplicação destes princípios permitirá, a criação de um sistema integrado de tratamento 

de resíduos industriais, que contemple os seguintes componentes: 

• Inventariação permanente,  

• Acompanhamento e controlo do movimento dos resíduos,  

• Redução dos resíduos que necessitam de tratamento e destino final,  

• Constituição de uma bolsa de resíduos, 

• Construção de centros integrados de recuperação, valorização e 

eliminação de resíduos. 

 

Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos 

Quanto aos resíduos industriais perigosos, esta estratégia considera imprescindível dotar 

o país de Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos 

Perigosos (CIRVER). 

Os CIRVER são consideradas como unidades integradas que conjugam as melhores 

tecnologias disponíveis a custos comportáveis, permitindo viabilizar uma solução 

específica para cada tipo de resíduo, de forma a optimizar as condições de tratamento e 

a minimizar os custos do mesmo.  

Um CIRVER inclui, necessariamente, as seguintes unidades de recuperação, 

valorização e eliminação de resíduos perigosos: 

a) Unidade de classificação, incluindo laboratório, triagem e transferência; 
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b) Unidade de estabilização; 

c) Unidade de tratamento de resíduos orgânicos; 

d) Unidade de valorização de embalagens contaminadas; 

e) Unidade de descontaminação de solos; 

f) Unidade de tratamento físico-químico; 

g) Aterro de resíduos perigosos. 

No entanto, segundo um comunicado da Quercus de 2 de Setembro de 2003, até à data 

ainda não tinha sido lançado qualquer concurso “o que na prática significa a existência 

de um atraso importante na implementação do plano e subsequente resolução do 

problema dos RIP em Portugal. 

O plano, apresentado em Maio, previa a seguinte calendarização de acções em relação à 

construção e entrada em funcionamento dos CIRVER:  

- Aprovação do regime jurídico (Junho) 

- Abertura de concurso para a atribuição de 2 licenças:  

- 1ª Fase - Pré-Qualificação (Junho/Julho)  

- 2ª Fase - Concurso limitado (Setembro/Outubro)  

- 3ª Fase - Emissão de Alvarás 

- Entrada em funcionamento dos CIRVER – 2005”37 

 
C.1.9. Solos contaminados 
 

Não há qualquer Programa de Remediação e Descontaminação de Locais 

Contaminados, que obrigue à definição dos locais prioritários de intervenção, com base 

no inventário dos locais potencialmente contaminados, não existe qualquer meta dos 

objectivos a atingir, a definição das acções de remediação/descontaminação a 

                                                 
37 www.quercus.pt 
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empreender, com a adequada afectação de recursos financeiros e um programa 

específico de descontaminação das actuais lixeiras de resíduos industriais.  

No Concelho de Alcobaça é patente um enorme passivo ambiental, que importa 

inverter, na generalidade das zonais industriais existentes, ou desactivadas. 

Para tal é importante que se proceda ao indispensável inventário dos potenciais locais 

contaminados, tentando sempre, na medida do possível, identificar o tipo e a fonte da 

contaminação. Uma vez realizado tal inventário e definidos os locais prioritários de 

intervenção, deverá definir-se um conjunto de acções de remediação/descontaminação a 

empreender, devidamente suportadas com recursos técnicos e financeiros adequados.  

Registemos que a legislação nacional é imprecisa e não contempla qualquer quadro 

jurídico em matéria de solos contaminados e das óbvias implicações ambientais 

decorrentes dessa situação. O déficit ambiental desses locais é grave em termos de 

saúde pública e do ambiente, porque muitos deles estão dentro da própria malha urbana, 

estão situados em locais expectantes do ponto de vista imobiliário ou em zonas 

industriais em declínio ou zonas urbanísticas degradadas. 

“As indústrias química, extractiva, siderúrgica, de lagares de azeite, de curtumes e da 

celulose são as que mais contribuem para a contaminação do solo. Outra fonte de 

poluição são as lixeiras, que têm vindo e continuarão a contaminar os terrenos e as 

águas subterrâneas. A contaminação do solo resultante das lixeiras resulta dos lixiviados 

produzidos nos resíduos, que são ricos em metais pesados, sais, orgânicos 

biodegradáveis e xenobióticos. Por outro lado, na actividade agrícola o solo pode 

receber quantidades significativas de substâncias com capacidade poluente, por 

aplicação desajustada de fertilizantes e pesticidas. Esta prática pode levar a perdas de 

fertilidade e a casos de problemas graves de poluição do solo, das águas superficiais e 

subterrâneas.”38  

                                                 
38 PESGRI 99 – Plano Estratégico de Gestão dos resíduos Industriais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 516/99, de 2 de Dezembro  



 

SaeR - Março 2004 - 228 

Também o solo dos centros urbanos encontra-se, permanentemente, sujeito a cargas 

elevadas de contaminantes provenientes dos gases de combustão, desgaste dos sistemas 

de travagem e da estrutura metálica dos veículos automóveis. São de realçar, ainda, as 

substâncias resultantes das fugas do sistema de drenagem das águas residuais, que 

podem conter metais pesados e moléculas orgânicas dificilmente biodegradáveis.  

Foram já identificados em Portugal, 22.344 locais, o que implica a alocação de 100 a 

200 milhões de contos. Não detemos qualquer informação ou inventário que nos 

permita saber a situação de solos contaminados no Concelho de Alcobaça, podendo 

como tal apenas inferir que da história de actividades perversas do ponto de vista 

ambiental – suiniculturas, cerâmicas, químicas -, resulta inequivocamente problemas 

graves neste domínio.  

Não é possível quantificar os riscos que esta contaminação representa. É evidente e 

urgente a necessidade da elaboração de um inventário de locais potencialmente 

contaminados. No entanto, reconhecemos que este problema implica que o Ministério 

do Ambiente proceda à criação do quadro jurídico que discipline os aspectos relativos à 

contaminação dos solos, que regule as competências das diferentes entidades 

envolvidas, que ordene os deveres das empresas proprietárias dos terrenos e o processo 

de alienação de activos imobiliários com passivos ambientais e que no fundo permita 

transpor para Portugal as orientações da União Europeia em matéria de responsabilidade 

ambiental, em particular, no tocante à poluição dos solos. 

 
C.2. Energia – Enquadramento Geral 
 

As questões energéticas serão dominadas nas próximas décadas, pelos desafios 

colocados pela crescente liberalização dos mercados energéticos, a sua 

internacionalização como consequência do modelo económico vigente, pela 

transformação tecnológica suscitada pela necessidade crescente de inovação e pelos 

desafios determinantes que estão colocados pelas restrições de natureza ambiental.  
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A energia é um dos factores de pressão ambiental com mais impacte a nível local, 

regional e global. Este facto tem pesado decisivamente na forma como tem evoluído o 

pensamento político no que respeita as questões da energia. 

“A Política energética portuguesa enunciada e de alguma forma prosseguida nos últimos 

anos, sob a responsabilidade de várias forças políticas, tem desenvolvido um corpo de 

conceitos estratégicos que se podem considerar consensuais. As diferenças entre as 

várias correntes de pensamento que se manifestam, são maioritariamente de natureza 

organizacional e não colocam em causa os pilares fundamentais dos programas políticos 

que têm sido assumidos pelos últimos governos.” 

A política energética nacional assenta conceptualmente sobre três eixos estratégicos: 

I) Assegurar a segurança do abastecimento nacional; 

II) Fomentar o desenvolvimento sustentável; 

III) Promover a competitividade nacional no quadro da abertura dos 

mercados e da construção do mercado único.  

A intensidade energética do nosso país apresenta valores muito elevados que vêm 

mantendo uma tendência persistente de crescimento. A factura energética devida à 

importação de combustíveis de origem fóssil quase duplicou nos últimos três anos. 

Registe-se que Portugal é o país europeu que, do ponto de vista energético, é 

considerado o mais ineficiente. A liberalização do mercado da energia eléctrica e o 

“Mercado Ibérico de Energia Eléctrica, MIBEL” acontecerão neste ano de 2004, e o 

“Esquema Europeu de Transação de Emissões” entrará em vigor em 2005. Há muita 

coisa para fazer. 

C.2.1. A Perspectiva Internacional - cenários prováveis 
 

O cenário para 2030, do WETO - "World Energy, Technology and Climate Policy 

Outlook", diz-nos que o consumo energético mundial deverá duplicar até 2030, que as 
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emissões de CO2, a nível mundial, aumentarão a uma média de 2,1% anualmente e que 

o mundo deverá emitir 44 mil milhões de toneladas de CO2 para a atmosfera em 2030. 

Segundo o estudo, a procura energética mundial deverá aumentar 1,8% por ano entre 

2000 e 2030. Na UE, as emissões sofrerão um aumento de 18% em 2030, comparado 

com 1990. A situação energética mundial irá continuar a ser dominada pelo recurso aos 

combustíveis fósseis que, em 2030, representarão quase 90% do aprovisionamento 

energético total. A procura final de energia irá aumentar a um ritmo semelhante ao do 

consumo interno bruto. Todos os sectores deverão registar um crescimento paralelo: 

cerca de 35% para a indústria, 25% para os transportes e 40% para os sectores 

residencial e terciário. 

A perspectiva europeia e portuguesa 
 

O caminho da UE, com Portugal a reboque, aponta para políticas como a integração da 

questão das mudanças climáticas nos fundos estruturais, a manutenção e crescimento 

dos estímulos às fontes de energias renováveis e a incorporação da eficiência energética 

nos sistemas de gestão ambiental das empresas. 

Outra pedra de toque da política europeia é a liberalização total dos mercados da 

energia, assegurando a efectiva desverticalização do negócio, separando a produção da 

distribuição e da comercialização da energia, de forma a garantir condições de 

verdadeira concorrência no mercado. 

Pretende-se a mobilização do sector dos seguros para os mercados da engenharia, da 

inovação e da tecnologia, e desenvolver um novo olhar sobre as oportunidades de 

negócio nas novas e diversas áreas (produção de energia, transportes menos poluentes, 

agricultura, edifícios). 

A Agência Europeia do Ambiente no seu relatório sobre emissões de GEE (Gases com 

Efeito Estufa) relativo a 2001 – afirma que Portugal continua a ser o terceiro Estado-

Membro que mais ultrapassou as metas assumidas pelo acordo de partilha europeu de 

responsabilidades (Burden Sharing Agreement), destinado a cumprir as obrigações 
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comunitárias aprovadas nos termos do Protocolo de Quioto (Irlanda foi o que mais se 

afastou, em relação ao que estava obrigada, 23,9%, a Espanha 23,8% e Portugal 21.6%). 

Só de 2000 para 2001 Portugal registou um acréscimo de 1,9% na emissão daqueles 

gases. 

Esta realidade, que afecta determinantemente a competitividade da economia nacional, 

aconselha a adopção urgente de medidas que conduzam à inversão da situação e 

apontem novas vias de evolução do quadro energético nacional. 

Os compromissos assumidos por Portugal no que se refere à emissão de gases de efeito 

de estufa, e a definição de uma estratégia que responda às alterações climáticas, com o 

relevo devido à eficiência energética e a promoção das energias endógenas e 

renováveis, são considerados como eixos essenciais da política energética do Governo. 

O Protocolo de Quioto visa obrigar os países desenvolvidos signatários a reduzir em 

5,2% as suas emissões de gases de efeito estufa no período entre 2008 e 2012. Os 15 

países da União Europeia deverão diminuir em 8% as suas emissões, os EUA em 7% e 

o Japão em 6%.  

Portugal tem, nos termos do Protocolo, uma permissão de aumento o nível das suas 

emissões em 27%, relativamente ao cenário de 1990. A UE, no seu conjunto obrigou-se 

a redução média de 8%. Note-se que Portugal ultrapassou já em 1999, o limite assumido 

em Quioto e manteve-se em 2000 acima dos 80 milhões de toneladas de CO2. 

Assumindo a implementação total das Políticas e Medidas (PeM) previstas no Cenário 

de Referência do PNAC (Plano Nacional de Alterações Climáticas) “verifica-se que 

entre 1990 e 2010, as emissões de GEE nacionais aumentam cerca de 24,8 a 28,8 

MtCO2eq, a que corresponde um aumento de 41% a 48%.  

O consumo de energia no sector comercial e serviços é a actividade responsável pelo 

maior aumento percentual das emissões de GEE (em 2010 prevê-se que as emissões 

deste sector aumentem 126% a 135% face ao valor de 1990). Não obstante, a 

contribuição mais significativa em termos de volume de emissões deve-se ao sector dos 
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transportes, com um aumento das emissões em 2010 superior a 100% em qualquer dos 

cenários.”39 

Dois números que não enganam: o futuro mercado dos direitos de emissão de gases de 

efeito de estufa (GEE), poderá, no caso de Portugal, ascender a 660 milhões de euros, 

em 2008. À escala da União Europeia (UE), o valor adiantado é de 26 mil milhões de 

euros, cerca de 20 por cento do Produto Interno Bruto português. 

 
C.2.2. O Mercado de Direitos de Emissão 
 

Envolta em muita polémica, a UE aprovou a criação de um sistema de “Comércio de 

Direitos de Emissão”. Este acordo estabelece um complexo sistema de cotas, cujo 

arranque se prevê realizar no ano de 2005. De forma resumida, podemos dizer que neste 

sistema de cotas serão incluídas todas as empresas industriais cujas emissões de CO2 

"excedam um certo limite mínimo", ainda não especificado, nos sectores da produção 

de electricidade e de aquecimento, do aço, cimento, vidro, papel e cartão. 

De acordo com a Directiva 2003/87/CE, de 13 de Outubro, a partir de Janeiro de 2005, 

em cada Estado-Membro, ficam sujeitos ao comércio Europeu de licenças de emissão 

de GEE, todos os sectores – “instalações” – cujas actividades se encontram listadas no 

seu Anexo I. Esta especificação induz à distinção entre os sectores de actividade 

económica sob comércio de emissões e os “outros sectores”, na medida em que cada um 

destes subgrupos deve ser alvo de tratamento diferenciado. 

O Mercado de Direitos de Emissão poderá custar ao país uma multa de dois mil milhões 

de euros, se continuar a produzir em excesso emissões de GEE. Esta multa é estimada 

em função da previsível derrapagem de 20 milhões de toneladas - em 2012 - na emissão 

de GEE. 

“No entanto, para Portugal, o problema coloca-se com uma acuidade acrescida, já que 

previsões de custos de redução de emissão entre 15€ e 30€ por tonelada de dióxido de 

                                                 
39 Plano Nacional para as Alterações Climáticas, Medidas Adicionais – Relatório Síntese para Discussão Pública, Dez.2003  
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carbono equivalente se traduziriam em custos totais anuais entre 330 milhões de euros e 

€660 milhões de euros, a concretizarem-se as previsões de um excesso de emissões de 

22 mil megatoneladas de dióxido de carbono equivalente em 2010. Este montante situa-

se entre 0,3% e 0,5% do PIB.”40 

Em Portugal, continuamos a aguardar pelo Programa Nacional das Alterações 

Climáticas (PNAC), estratégia portuguesa para cumprir os objectivos do Protocolo de 

Quioto e que fixará medidas para combate às alterações climáticas - nos sectores dos 

transportes, residencial e industrial. 

O aumento da eficiência energética, necessário para reduzir a intensidade energética do 

PIB e das emissões associadas à combustão de energias fósseis, passa pela adopção de 

medidas do lado da oferta, mas também, requer novas abordagens da problemática 

energética pelo lado da procura.  

De acordo com o PNAC “são sobretudo os sectores dos transportes e dos edifícios os 

que revelam as mais elevadas taxas de crescimento de consumo e energia e de emissão 

de CO2. A evolução destes dois segmentos da procura energética, atendendo à sua 

dispersão no território e dependência de um largo espectro de factores condicionantes, 

constitui um extraordinário desafio que implica um grande esforço de modernização da 

sociedade e da própria administração, no que respeita à gestão das cidades, dos 

concelhos e das infra-estruturas urbanas”. São necessárias melhores soluções de 

ordenamento do território, planeamento urbano, projecto de infra-estruturas urbanas e 

de edifícios e a gestão de sistemas de utilização de energia ao nível do utilizador, a 

chamada gestão da procura. 

E em Portugal e de acordo com a Directiva das Energias Renováveis (201/77/CE), em 

2010, 39% da energia eléctrica consumida em Portugal terá que ser de origem 

renovável, incluindo neste valor a grande hídrica. É um compromisso nacional de 

grande significado, com uma profunda influência no futuro do país. 

                                                 
40 Resolução do Conselho de Ministros nº 63/2003 
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Com os números disponíveis conclui-se que serão necessários, em 2011, mais cerca de 

5000 MW de potência instalada, operacionais, de diferentes tipos de tecnologias, para 

além das grandes centrais hidroeléctricas em exploração e planeadas. Actualmente 

apenas foram instalados cerca de 500 MW, pelo que há muito a fazer. O montante de 

investimento previsto é da ordem dos 5.000 milhões de euros. 

É neste quadro de referência que qualquer documento de natureza estratégica abordando 

a questão energética e que pretenda organizar e conceber um modelo de intervenção, 

tem que ser considerado. 

A Energia no concelho de Alcobaça 

 

Segundo a Direcção Geral de Energia toda a população do concelho é servida por 

energia eléctrica. Os dados de 2001 evidenciam o aparecimento do autoconsumo, o 

constitui uma alteração ao quadro de referência registado há uma década atrás. 
 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR TIPO DE CONSUMO 2001 

kWh 
Tipo Alta Baixa Autoconsumo Total 

Doméstico Normal zero 10.624.281.885 zero 10.624.281.885
Dom. Nor. Pq. Consumidores zero 251.706 zero 251.706
Não Doméstico 2.928.729.258 5.993.507.442 118.005.018 9.040.241.718
Iluminação Int. Ed. Estado 985.431.355 833.769.908 0 1.819.201.263
Aquecimento c/ Contador Pp zero 9.297.441 zero 9.297.441
Indústria (Normal) 11.787.257.948 1.767.285.600 3.198.915.281 16.753.458.829
Indústria (Sazonal) zero 11.644.244 zero 11.644.244
Tracção 358.309.857 zero zero 358.309.857
Agricultura (Normal) 267.728.581 428.887.091 31.314.335 727.930.007
Agricultura (Sazonal) zero 51.908.680 zero 51.908.680
Iluminação Vias Públicas 0 1.144.176.283 0 1.144.176.283
Total 16.327.456.999 20.865.010.280 3.348.234.634 40.540.701.913
Fonte: DGE 
 
O número de consumidores de energia é claramente dominado pelos utilizadores 

domésticos. Quanto à estrutura do consumo, os usos industriais e elevação da água para 

usos municipais consomem a maior fatia, seguindo o grupo dos usos domésticos. 
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CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉCTRICA POR TIPO DE CONSUMO 2001 

 Alta Baixa Total 
  
Não Doméstico 45 3.858 3.903 
Doméstico zero 26.346 26.436 
Indústria 178 1.469 1.647 
Tracção zero zero zero 
Agricultura 17 1.726 1.743 
Total 240 33.489 33.729 

Fonte: DGE 
 
 

Nº de Consumidores de Energia Eléctrica
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O sector industrial apresenta duas indústrias grandes consumidoras de energia eléctrica: 

a Cimentos (Maceira e Pataias) e a Crisal. Para além disso as cerâmicas, embora 

individualmente não se comportem como grandes consumidoras de energia eléctrica, 

em conjunto representam um valor considerável de consumo de energia. 

O consumo de energia eléctrica no concelho não tem parado de crescer. 

Não encontramos iniciativas que pudessem levar a concluir que a Câmara Municipal de 

Alcobaça, ou os seus agentes económicos, consideram a questão da diversificação 
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energética e da valorização de fontes renováveis de energia como um factor relevante na 

sua estratégia de competitividade. 

Parece-nos que o concelho tem todas as condições objectivas de valorização do seu 

potencial energético endógeno, pelo aproveitamento de fontes renováveis de energia e 

pela valorização da eficiência energética. A este propósito, podemos referir (recorrendo 

a fontes da especialidade41) algumas tecnologias e medidas de gestão activa da procura 

que podem ser implementadas concelho: 

Energia Eólica – “Não sendo Portugal dos países mais ventosos da Europa, tem 

condições muito favoráveis ao aproveitamento da energia do vento.” … 

“Estudos cobrindo a maioria das zonas onde se estima que estejam concentrados 

os recursos, apontam como viável o valor de 2.000 MW, num cenário de 

restrição ambiental moderada, considerando um patamar de rentabilidade de 

2.500 horas brutas anuais equivalentes de funcionamento a plena carga.” 

Foi-nos afirmado, sem confirmação, que estaria na Direcção Geral da Energia, a 

ser apreciado ou na fase final de licenciamento um parque eólico previsto para a 

Serra de Aires e Candeeiros, promovido pela Enerbaça. Não foi revelada a 

capacidade a instalar nem seus prazos de instalação. 

 
Energia Solar Passiva - De acordo com os dados disponíveis mais recentes do 

Balanço Energético Nacional (2000) o sector dos edifícios (doméstico + 

serviços) representa já 26% do consumo de energia final, a qual como se sabe 

representa todas as formas de energia no consumo final. No sector específico dos 

edifícios de serviços regista-se a maior taxa de crescimento médio do consumo 

de energia, de 7,1% ao ano, entre os anos de 1990 e 1999, tendo como 

consequência, que a percentagem nacional do consumo de electricidade neste 

sector de actividade passasse de cerca de 19% em 1980 para 31,5 no ano 2000. 

                                                 
41 ADENE/INETI, Fórum “Energias Renováveis em Portugal” – Relatório Síntese, Lisboa, Nov.2002 
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O quadro que se segue representa a repartição do consumo de energia eléctrica, 

segundo os dados da DGE relativos ao ano 2000. 

 

Repartição Nacional Consumos Electicidade 2000
DGE- Balanço Energético

INDÚSTRIAS 
TRANSFORMADORAS

38%TRANSPORTES
1%

INDÚSTRIAS 
EXTRACTIVAS

1%

AGRICULTURA E 
PESCAS

2%

SECTOR DOMÉSTICO
26%

SERVIÇOS 
31%

CONSTRUÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS

1%

 

 

Estes dados evidenciam que os edifícios são já os maiores consumidores de 

electricidade do País, maioritariamente na faixa de tarifário eléctrico mais 

valorizado economicamente. Na realidade 80% da factura eléctrica nacional é 

cobrada em edifícios. É, portanto nos edifícios que se coloca o maior desafio do 

aumento da eficiência energética, e é devido a essa confluência de factores que é 

nos edifícios que se encontra o verdadeiro mercado da energia. 

Nesta acepção a conclusão que se pode tirar é imediata: 

“Num cenário de liberalização completa do mercado, já em 2004, o acesso ao 

mercado dos edifícios é uma via privilegiada para aceder ao mercado da 

energia”. 

Esta perspectiva distancia-se, contudo, da configuração tradicional do mercado 

português, fortemente marcado pela concentração em monopólio ou em 

oligopólio imperfeito, e virado sobretudo para o lado da Oferta de Energia. O 
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que se propõe com esta orientação é a nova perspectiva do mercado com base no 

conhecimento e na gestão aprofundadas, mas do lado da Procura de Energia.  

A posição dominante dos edifícios enquanto consumidores de energia coloca 

novas questões quanto aos processos de produção e distribuição de energia. As 

cidades são caracterizadas por enormes infra-estruturas, cujo valor domina a 

folha de activos das companhias de distribuição, que permitem que a energia 

eléctrica produzida longinquamente possa chegar aos seus pontos de consumo.  

O aproveitamento das condições naturais de insolação e iluminação natural é 

fundamental para permitir reduzir o peso relativo dos edifícios na procura de 

energia. O aproveitamento passivo da energia solar, traduz-se em melhor 

conforto e qualidade das construções, um menor consumo de energia para 

aquecimento no Inverno e arrefecimento no Verão, e a redução dos consumos de 

electricidade para iluminação, que nos edifícios de serviços representa 

habitualmente cerca de 30% do consumo eléctrico. 

Com as condições de clima que se verificam em Portugal, é possível construir 

edifícios que não recorram praticamente a consumo de energia exterior.  

Dado o seu ciclo de vida, a implementação de medidas a curto prazo que possam 

elevar a qualidade da construção revela-se de uma importância vital, de maneira 

a poder inverter a tendência de crescimento e desperdício de energia que se 

verifica actualmente. As autarquias locais têm um papel fundamental na 

dinamização destas transformações, agilizando e promovendo a introdução de 

novas e melhores exigências de projecto e construção de edifícios, especialmente 

nos edifícios de promoção pública, com o recurso a novas formas de contratação 

e a empresas de serviços de Energia, as denominadas ESCO, e aos sistemas de 

certificação energética de edifícios. 

A certificação do desempenho energético dos edifícios, tem, entre outros, como 

objectivo, que cada edifício deva exibir um certificado de consumo energético, 
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válido por um máximo de 10 anos, documento sem o qual não será possível 

colocar ou transaccionar qualquer edifício no mercado (Directiva 2002/91/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2002); 

 

Alojamentos Familiares - Total  5 046 744 nº 2001 
Alojamentos Familiares - Clássicos  5 019 425 nº 2001 
Alojamentos Familiares - Outros  27 319 nº 2001 
Alojamentos Colectivos  8 178 nº 2001 
Edifícios  3 160 043 nº 2001 

Fonte: INE - Retrato Territorial por NUTS e Concelhos Distritais e Ilhas – 2003.09.01 

 

"Energia Solar Térmica - As tecnologias de conversão da energia solar em 

energia térmica têm desenvolvimentos distintos em função das gamas de 

temperatura necessárias. Para as aplicações que requerem baixas temperaturas 

(até 90ºC), tipicamente para aquecimento de água, existe uma tecnologia bem 

desenvolvida e madura – colectores estacionários, planos ou do tipo CPC de 

baixa concentração. 

Também está bem desenvolvida a tecnologia associada aos depósitos de 

armazenamento de água quente e existem regras de arte bem precisas para o 

dimensionamento e instalação de sistemas solares destinados a estas aplicações. 

Desde os anos 70 que se desenvolveram os métodos necessários para a 

caracterização em laboratório dos equipamentos, não só quanto ao seu 

comportamento térmico, mas também nos aspectos relativos à verificação de 

requisitos mínimos de segurança e qualidade. 

Em 2000 foram aprovados as Normas Europeias de requisitos e ensaio de 

sistemas solares térmicos e seus componentes que vão ser a base para a 

certificação destes produtos.  

Nas temperaturas médias (90ºC a 150ºC) podem considerar-se dois tipos 

distintos de aplicações: 
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• Industriais; 

• Condicionamento de ar (aquecimento e arrefecimento) recorrendo a 
máquinas frigoríficas. 

Os colectores solares utilizados nestas gamas de temperatura podem ainda ser 

colectores estacionários.”42 

Para o Solar Térmico está em vigor um programa que necessita de ser 

dinamizado e aproveitado, destinado a promover a utilização de colectores 

solares térmicos e de serviços de distribuição de água quente solar. O programa 

designa-se por Programa Água Quente Solar e tem por objectivo expresso 

instalar 1.000.000 de m2 de colectores até 2010, evitando 1% de emissões de 

gases de efeito de estufa; este programa está incluído na estratégia de combate às 

alterações climáticas desenvolvido no PNAC. 

“Biogás. O biogás é um gás combustível, constituído em média por 60% de 

metano e 40 % de CO2, que é obtido pela degradação biológica anaeróbia dos 

resíduos orgânicos. As áreas potenciais principais de produção de biogás são as 

do sector agro-pecuário, da indústria agroalimentar, das ETAR’s municipais e 

dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

Excluindo as explorações pecuárias com dimensão reduzida que não justificam e 

viabilizam, por si só, o aproveitamento do excreta em instalações de tratamento 

individuais ou colectivas, o potencial energético diário do excreta das 

explorações de bovinos, de galinhas poedeiras e de suínos, é de cerca de 325.000 

m3/d de biogás, a que corresponde um valor equivalente anual de 64.400 tep. As 

suiniculturas representam cerca de 75% deste valor, num potencial global de 226 

Gwh/ano de electricidade. 

Em Portugal são ainda poucas as empresas com estações de tratamento de 

efluentes com digestão anaeróbia. A sazonalidade da actividade de certas 

empresas (por exemplo, frutas e legumes enlatados) pode ser um factor que 
                                                 
42 IDEM 
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dificulte a sua aplicação. O potencial energético diário calculado para o sector 

agroalimentar é de cerca de 171.500 m3/d de biogás, valor equivalente a 34.000 

tep/ano, e a um potencial global anual de 120 Gwh eléctricos.”43  

“Biomassa - A fileira da biomassa deve ser encarada como uma área estratégica 

de interesse nacional que merece um planeamento global integrado, de forma a 

garantir o seu devido escoamento, incluindo os usos para fins energéticos, numa 

posição de são equilíbrio entre a oferta e a procura deste tipo de resíduos. A 

contabilização energética de todos estes resíduos permite concluir pela 

disponibilidade de diversas formas de biomassa, capazes de vir a viabilizar, na 

próxima década, a instalação de cerca de duas centenas de MWe de potência 

eléctrica, estimada com base na Directiva Europeia 2001/77/EC de promoção da 

geração de electricidade a partir das fontes renováveis, correspondendo esse 

potencial de geração de electricidade a um rendimento de 30%, potencial este 

que poderá ser bem superior se optar por novas tecnologias avançadas de 

combustão, com eficiência acima de 40%.”44 

Energia Solar Fotovoltaica - Os sistemas fotovoltaicos, são sistemas que 

realizam a transformação directa de energia solar em electricidades. Produzem 

energia eléctrica com elevada fiabilidade, e a sua manutenção é baixa, 

limitando-se essencialmente ao sistema de acumulação de energia no caso dos 

sistemas autónomos. “São também conhecidas as vantagens ambientais deste 

tipo de sistemas, que não emitem gases de efeito de estufa e não produzem 

ruído. As instalações de sistemas fotovoltaicos, tipicamente descentralizadas, 

poderão também contribuir para a criação de novos postos de trabalho, 

especialmente ao nível local (electricistas, instaladores, equipas de manutenção), 

pelo que o seu impacto social é relevante.”45 

 

                                                 
43 IBIDEM 
44 IBIDEM 
45 IBIDEM 
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“Mini-hidrica - O Decreto-Lei n.º 189/88 permitiu um renovado ímpeto à 

instalação de pequenas centrais hidroeléctricas (com potência instalada inferior a 

10 MW). As vantagens concedidas pela legislação, bem como os incentivos 

financeiros então disponíveis, criaram um afluxo excepcional de pedidos de 

licenciamento principalmente nas regiões Norte e Centro.”46 

Além destas medidas de carácter tecnológico devem ser ainda considerados: 

• O desenvolvimento de sistemas de transporte energeticamente eficientes 

e mais limpos, com um impacto significativo na qualidade de vida no 

meio urbano e na gestão e ordenamento do território, e no nível de 

emissão de poluentes, incluindo GEE; 

• A melhoria do acesso dos consumidores à informação sobre energia, 

fundamental para a introdução de processos de gestão da procura e 

melhoria do comportamento geral dos consumidores de energia. 

A consideração da questão da energia deverá incluir a efectiva caracterização do 

concelho, actual e futura, no que respeita a: 

• Infra-estruturas de Produção de Energia; 

• Infra-estruturas de Distribuição de Energia; 

• Tipologia e Caracterização do Consumo de Energia: 

 Os consumidores industriais; 

 Os consumidores agrícolas; 

 Os consumidores das actividades de serviços; 

 Os consumidores domésticos; 

                                                 
46 IBIDEM 
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 Os transportes; 

• Identificação do potencial endógeno para a produção de energia de fontes 

renováveis; 

• Caracterização do factor climático; 

• Caracterização do consumo de energia por parte de consumidores 

institucionais e particulares; 

• Caracterização das responsabilidades municipais no quadro do consumo 

e produção de energia; 

• Caracterização do sector dos transportes: 

 O transporte público, 

 O transporte privado. 

Deverão, por iniciativa local, serem promovidos os estudos considerados necessários de 

forma a garantir o mais elevado grau de conhecimento sobre a realidade local. Este 

conhecimento deverá poder ser generalizadamente difundido, contribuindo 

efectivamente para potenciar o desenvolvimento de soluções e abordagens 

verdadeiramente sustentáveis. O conhecimento e a acção são as chaves para realmente 

se aceder aos processos de transformação do território, no sentido do reforço da 

competitividade da economia, da coesão social e do bem-estar dos cidadãos. 

 
C.3 Qualidade do ar em Alcobaça 
 

São muito escassos os dados científicos disponíveis sobre a qualidade do ar em 

Alcobaça, não existindo qualquer sistema de monitorização. A última campanha a que 

tivemos acesso, apenas nas zonas do Mosteiro, da Crisal, Alfeizerão e Benedita é de 

1997. 
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Esta campanha permitiu concluir que na zona do Mosteiro de Alcobaça, os valores 

encontrados se encontraram muito próximos dos valores-guia fixados na legislação 

portuguesa e comunitária para a protecção da saúde humana e saúde pública. Por outro 

lado, “num local onde inicialmente seria expectável boa qualidade de ar, só 

parcialmente formam confirmadas as suposições iniciais, tendo sido ultrapassados para 

o monóxido de carbono, azoto e partículas em suspensão, alguns valores 

recomendados”. 

No Concelho de Alcobaça não existe qualquer estação de mediação da qualidade do ar, 

e a Câmara desconhece se há alguma unidade industrial – por exemplo, a cimenteira de 

Pataias - , que disponha  de uma unidade de mediação da qualidade do ar. 

Note-se que a rede de mediação de qualidade do ar, que deveria estar pronta durante o 

ano de 2003, não tem ainda prazo para a sua conclusão, de acordo com dados da 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA). 

Quanto à qualidade do ar, existe pois uma lacuna de conhecimento, sendo 

extremamente oportuno realizar periodicamente campanhas de caracterização em alguns 

pontos estrategicamente seleccionados e em diferentes estações do ano. Igualmente será 

adequado promover a realização de um inventário a nível municipal das principais 

fontes emissoras de gases poluentes, sobretudo relacionadas com a formação de ozono 

ou com a produção de maus cheiros. 

 
O caso particular da indústria instalada no concelho 
 

As emissões geradas estão, sobretudo associadas ao consumo de energia. As cimenteiras 

são das indústrias mais poluentes no que toca à emissão de GEE. Os processos de 

fabrico deste tipo de indústria apresentam uma elevada intensidade energética. 

Como sabemos, as cimenteiras, a petroquímica, as celuloses, a cerâmica, o vidro, a 

siderurgia e a metalurgia, indústrias com uma elevada intensidade energética com uma 
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responsabilidade assinalável pelo excesso de emissões, serão abrangidas pelo sistema 

comunitário do Transacção de Direitos de Emissão. 

Uma grande parte da indústria nacional não terá, no curto prazo, capacidade para 

diminuir as suas emissões de carbono. Por isso, os sectores exportadores poderão entrar 

em estagnação caso sejam definidos tectos de emissão no âmbito da União Europeia. A 

redução da produção - outra alternativa - poderá condenar muitas empresas à 

estagnação, com uma mais acelerada e negativa desindustrialização do país. 

 
C.4. O Mercado do Carbono e a evolução da Economia. 
 

A cenarização efectuada sobre a evolução da economia nacional até 2010, num cenário 

business as usual, reflecte uma necessidade crescente de consumo de energia e 

respectivas emissões de GEE. Este cenário resulta num aumento de 54% a 63% de 

emissões de GEE em 2010, face ao ano de referência de 1990. Tendo em conta os 

valores acordados, no seio do “Acordo de Partilha de Responsabilidades da União 

Europeia”, de crescimento das emissões de GEE de 27% naquele período, conclui-se 

pela necessidade de redução de 16 a 21 MT de CO2eq. 

Com a entrada em vigor do Comércio Europeu de Licenças de Emissão em 1 de Janeiro 

de 2005, que abarca um número significativo de instalações, importa repartir o esforço 

de redução das emissões de GEE por todos os agentes. Esta assunção esteve presente na 

definição do conjunto de medidas adicionais cujo impacto, eficiência e eficácia 

importam aprofundar face à configuração final e enquadramento que forem decididos 

para as políticas, medidas e instrumentos propostos. 

Os ministérios do Ambiente e Economia vão assinar um despacho conjunto que 

determina a criação de um grupo de trabalho que terá de definir, até Março de 2004, o 

plano de alocação dos créditos de emissões pelas empresas nacionais, para apresentar a 

Bruxelas. 
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Presidido por Álvaro Martins, o grupo de trabalho terá de encontrar, até ao fim de 2004, 

«as condições necessárias à operacionalização do mercado nacional de direitos de 

emissão, incluindo a definição do quantitativo global de direitos de emissão a atribuir ao 

conjunto das instalações participantes e estabelecimento dos critérios de distribuição». 

Em paralelo, o grupo terá de fazer o registo nacional para a transacção dos direitos de 

emissão e definir o sistema de fiscalização e auditoria das instalações participantes. 

O mercado de emissões funciona como uma bolsa de valores, em que a emissão de 

tonelada é utilizada como unidade de troca. Os participantes deste sistema reduzem as 

suas emissões até a um determinado nível máximo, recebendo em troca direitos de 

emissão equivalentes. 

Depois disso, podem optar por reduzir as emissões até ao limite e vender os direitos em 

excesso ou deixar as emissões acima do limite e comprar direitos a outros participantes. 

Cada empresa tem um pacote de acções, em que tem direito a um número de emissões, 

cujos créditos são considerados activos da empresa, condicionando o seu valor de 

mercado. 

Este mercado, que é visto como uma panaceia da União Europeia para resolver o 

problema de excesso de emissões, é inteiramente aberto, podendo qualquer entidade 

comprar direitos de emissão. 

Os investidores individuais ou institucionais podem investir em direitos de emissão 

como investem em acções. 

As organizações não governamentais podem comprar direitos para os retirar do mercado 

e forçar a uma maior redução das emissões. 

«Até ao fim do ano vai a discussão pública um conjunto de medidas quantificadas para 

optimizar a redução de emissões», adiantou ao Canal de Negócios o secretário de 

Estado do Ambiente, José Eduardo Martins.  
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A fórmula de cálculo da alocação das emissões está agora em estudo, podendo ser 

calculada com base em dados históricos ou indicadores de performance. «Mas a solução 

até poderá ser uma mistura dos dois critérios», diz o governante.  

Uma das questões mais complicadas em todo este processo é a definição de um sistema 

que permita a acomodação de novos participantes dentro dos sectores obrigatórios. 

A questão das alterações climáticas, em Portugal, tem-se mantido num registo de quase 

marginalidade científica. O Programa Nacional das Alterações Climáticas lançado em 

2001, que tem por objectivo controlar as emissões de GEE (Gases com Efeito de 

Estufa), de modo a que o país possa respeitar os compromissos do Protocolo de Quioto, 

é “discutido” – ao que parece no conceito mais sincero desta palavra, no inner circle 

dos Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e do Ambiente e da 

Economia. 

Mudou o paradigma da economia e da competitividade: nasceu a economia do carbono 

e com ela os custos das externalidades ambientais passaram a ser internalizados na 

nossa economia. E em Portugal? 

Estamos também entre os 50 países do mundo que mais emitem poluentes responsáveis 

pelas alterações climáticas, apesar de sermos apenas o 97º em termos de população, de 

acordo com o World Resources Institute. A má performance de Portugal é evidenciada 

por um outro indicador – a intensidade energética – que traduz a quantidade de energia 

necessária para produzir riqueza (consumo de energia por PIB), em que Portugal 

apresenta o valor mais elevado da UE, com tendência para aumentar. 

Portugal importa 90% da energia que consome, sob a forma de petróleo, carvão, 

electricidade e de gás natural. A indústria nacional salvo algumas excepções virtuosas, 

não tem capacidade, no curto prazo, para diminuir as suas emissões de carbono. Num 

prazo não muito longo serão necessários investimentos vultuosos para alterar o perfil 

tecnológico das nossas empresas. 
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“O país não encontrou atempadamente um caminho seguro que permitisse enfrentar esta 

mudança de paradigma. Vamos ser compradores de direitos de emissão, o que vai pesar 

decisivamente na competitividade da nossa economia. Ou seja, continuaremos a jogar 

dinheiro para cima dos problemas. E produzir vai custar mais caro às empresas 

portuguesas.” 

Além da evidência que, se Portugal não cumprir o Protocolo de Quioto, incorre num 

custo anual de 660 milhões de euros, o que representa 0,5% do PIB. 

Os mecanismos de mercado foram pensados para permitir que os custos de transição 

para uma economia descarbonizada sejam aceitáveis para as empresas e para a 

economia. O que se pretende afinal é explorar as melhores tecnologias e oportunidades 

que, pelo menor custo permitam atingir os objectivos de redução de emissões.  

Os chamados “mecanismos de flexibilidade” do Protocolo de Quioto representam uma 

abordagem ao problema pela via do mercado, e permitem que os países e as empresas 

recorram a soluções de menor custo e financeiramente mais eficientes, tornando menos 

pesado o esforço de adaptação e transformação. 

Este salto corresponderia, no caso português, a uma oportunidade para uma recolocação 

no mapa da competitividade internacional. Contudo, para estar no pelotão da frente é 

necessário pressentir as mudanças de andamento, estar preparado para fazer a diferença 

nos momentos decisivos. O que definitivamente não está a acontecer no nosso caso. 

São destas ajudas que a nossa economia precisa, pela via transparente do mercado 

regulado, regido pelo mérito do desempenho das empresas que só a visibilidade dos 

resultados e das contas das empresas permite verdadeiramente aferir. 

O sistema europeu de comércio de emissões arrancará já em 2005, devendo-se tornar 

rapidamente o mais importante sistema mundial de transacções da nova economia do 

carbono.  

É com este mercado que as empresas nacionais se deverão também preocupar.  
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Menos Emissões Atmosféricas 

Portugal ainda não conseguiu travar a tendência crescente para aumentar as emissões 

atmosféricas de gases com efeito de estufa e de outras substâncias poluentes. Para 

reverter a situação será necessário um empenhado esforço no aumento da eficiência 

energética, na promoção das energias renováveis, na adopção de tecnologias mais 

limpas, na implementação da Taxa do Carbono, na revisão do Imposto Automóvel e no 

incentivo à utilização dos transportes públicos como forma privilegiada de deslocação. 

Como consequência poderemos cumprir os nossos compromissos relativamente ao 

Protocolo de Quioto e usufruir uma melhor qualidade do ar, principalmente nos centros 

urbanos onde a situação é cada vez mais problemática. 

 
Taxa de carbono de acordo com a legislação  
 

As empresas localizadas em Alcobaça que não estejam dentro do sistema de alocação de 

emissões, estarão sujeitas à taxação do carbono. Falamos a este propósito, da indústria 

da cerâmica, dos moldes, dos transportes, da suinicultura e mesmo dos serviços e do 

sector doméstico. 

“Programa nacional de alocação de emissões. — Dado o esforço significativo de 

redução de gases com efeito de estufa que Portugal terá de realizar para o cumprimento 

dos compromissos de Quioto, é necessária a responsabilização dos agentes emissores a 

par da promoção da redução de emissões pelo aproveitamento das oportunidades de 

consumo mais eficiente de energia. As instalações grandes consumidoras de energia 

estarão abrangidas por um mecanismo comunitário — o comércio de direitos de 

emissão — que tem por objectivo a redução mais custo eficaz das emissões. 

Para os restantes emissores, haverá que definir uma taxa associada à emissão de 

carbono, por forma que esta dê o sinal apropriado aos agentes. Esta taxa apresentará 

múltiplas vantagens: tornar os consumidores mais conscientes da necessidade de 
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conservação da energia e, por conseguinte, adoptar comportamentos que conduzam ao 

aumento da eficiência na sua utilização; incentivar a produção de energia a partir de 

fontes renováveis, com a concomitante redução da dependência externa de energia 

primária, e, complementarmente, fornecerá meios ao Estado para financiar eventuais 

excessos de emissões que venham a ocorrer. Esta medida tem como principal vantagem 

a observância do princípio do utilizador-pagador, contribuindo para uma maior 

consciencialização na emissão de dióxido de carbono.  

A eficácia deste instrumento na redução efectiva de emissões deve ser assegurada, por 

um lado, através de um sinal claro em termos do seu valor e, por outro, pela 

possibilidade dada aos agentes para estabelecerem, por exemplo, através de acordos 

voluntários, objectivos concretos de redução. 

A sujeição dos agentes a objectivos de redução de emissões, e a sua concretização, deve 

ter como contrapartida a possibilidade de isenção, total ou parcial, da respectiva taxa. É 

de realçar o facto de as medidas que conduzam a uma redução efectiva das emissões no 

País serem preferíveis à aquisição de direitos de emissão no mercado a outros países, 

por forma a garantir todas as vantagens anteriormente referidas.”47 

Medidas adicionais do Programa Nacional de Alterações Climáticas. 

 — O Programa Nacional de Alterações Climáticas (PNAC) está a ser revisto, com vista 

à sua aprovação. Neste momento, encontra-se em discussão interministerial o bloco de 

medidas adicionais para cumprir o Protocolo de Quioto. Nesse contexto, a integração 

entre as políticas energéticas, económica e de ambiente é fundamental, sob pena de 

graves riscos para o País e para as suas principais empresas. Por forma a acomodar os 

objectivos de controlo de emissões de GEE, o PNAC deverá integrar medidas e 

instrumentos adicionais face aos considerados no âmbito do designado “Cenário de 

Referência”. Estas medidas e instrumentos nacionais serão ser articulados com: 

                                                 
47 Resolução do Conselho de Ministros nº 63/2003 
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• Os instrumentos de política comunitária para as alterações climáticas, 

nomeadamente o Comércio Europeu de Licenças de Emissão (Directiva 

2003/87/EC do Parlamento e do Conselho de 13 de Outubro de 2003); 

• O recurso aos mecanismos de mercado preconizados no âmbito do Protocolo de 

Quioto (Comércio Internacional de Direitos de Emissão; Implementação 

Conjunta e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo). 

A identificação de medidas adicionais considerou esta articulação, assim como a 

aplicação de três critérios basilares: eficácia ambiental, eficiência económica, e 

equidade no esforço nacional de redução de emissões entre os sectores e agentes 

económicos portugueses. 

A taxa de emissão de carbono, prevista na Resolução do Conselho de Ministros 

nº63/2003, de 28 de Abril, sobre a Política Energética Portuguesa, e que se encontra em 

discussão interministerial, assume-se como um instrumento de grande relevância no 

quadro de uma política de utilização racional de energia e de uma política de mitigação 

das emissões de GEE, uma e outra intimamente relacionadas. Tal relevância advém do 

facto de se tratar de um instrumento horizontal, de grande alcance a nível da 

flexibilidade para a definição de instrumentos de política energética, susceptível de 

abarcar a generalidade dos sectores da economia. 

Com efeito, tal como refere a Política Energética Portuguesa a taxa sobre a emissão de 

carbono, visa entre outros objectivos: 

• garantir a equidade inter e intrasectorial no esforço de redução de emissões de 

GEE; 

• o envio de sinais aos consumidores de energia, para a alteração de padrões de 

consumo; 

• o funcionamento como cobertura para os acordos voluntários com a indústria 

para a utilização racional de energia;  
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• a arrecadação de receitas para a constituição de um fundo para as alterações 

climáticas, também ele multi-objectivo, que financie a estratégia a definir pelo 

Governo no que se refere à utilização dos mecanismos de flexibilidade do 

Protocolo de Quioto, à promoção de políticas energéticas e ambientais tendentes 

a promover a utilização racional de energia e a redução de emissões  de GEE. 

D. A PERSPECTIVA MACRO-FINANCEIRA DO DESENVOLVIMENTO DAS 

AUTARQUIAS LOCAIS 

 
D.1. As cidades como actores da mundialização 
 
Há um século viviam nas cidades cerca de 150 milhões de pessoas, tendo este número 

subido de forma vertiginosa, pelo que actualmente estima-se que vivam nas cidades 

cerca de 3.000 milhões de pessoas, ou seja, vinte vezes mais que há um século. 

Neste período de 100 anos, para além do crescimento da população mundial verificou-

se um crescimento urbano muito intenso, uma vez que a população urbana no cômputo 

da população total passou de 10% em 1900, para cerca de 50% em 2000, sendo 75% 

nos países desenvolvidos, e as estimativas para os próximos vinte anos apontam que 

esta proporção continuará a crescer a ritmo muito expressivo. 

Para além das grandes metrópoles é de assinalar que vivem nas cidades com menos de 

500 mil habitantes mais de metade dos citadinos, pelo que o futuro das sociedades joga-

se cada vez mais nas cidades, num espaço que mudou de natureza, uma vez que no 

passado as cidades cobriam um certo território e desenvolviam uma teia fina de relações 

no meio envolvente, ao passo que actualmente a lógica do desenvolvimento das cidades 

alicerça-se na interacção das cidades com base em organizações em rede de sistemas 

urbanos complexos, dando origem ao que Pierre Veltz chamou de “economia de 

arquipélago”. 

Por isso, as economias das áreas metropolitanas inserem-se cada vez mais em relações 

internacionais e as cidades próximas desempenham uma função de complementaridade, 
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desenvolvendo esforços para melhor defrontar a concorrência mundial, atrair o 

investimento, aumentar e melhorar o emprego e as condições de vida dos seus 

munícipes. 

Refira-se que a vida urbana transforma os modos de vida, as atitudes colectivas e pode 

levar ao crescimento das disparidades sociais com o risco dessa evolução originar que 

as cidades deixem de desempenhar o papel fundamental de lugar de encontro, de 

partilha cultural, de convivência e de viver democrático. 

É nas cidades também que se joga o futuro da coesão social, factor que contribui para a 

eficiência económica, e sendo nas cidades que se concentra uma parte crescente da 

população e das actividades, é também aí que crescem as necessidades de consumo da 

electricidade, do abastecimento público de água de qualidade às populações, do 

saneamento das águas residuais, bem como aumentam as quantidades de lixo e de 

resíduos sólidos urbanos que são atirados para a periferia provocando um impacte 

ambiental importante a nível local e regional se não forem devidamente tratados. 

 
D.2. A mundialização, a identidade dos territórios e a necessidade de novas formas 
de governação 
 
A abertura da sociedade moderna ao mundo através dos meios de comunicação social, 

dos fluxos migratórios e das correntes turísticas provoca um sobressalto das identidades 

regionais e locais face aos modelos importados, perdendo importância as crenças, os 

valores e as normas locais, as quais são confrontadas com a cultura globalizada e os 

standards internacionais que condicionam cada vez mais as escolhas individuais e as 

atitudes quotidianas. 

Também o aumento do campo da concorrência internacional tem efeito negativo nas 

estruturas económicas locais e ameaça minar os laços de cidadania local pelo 

aparecimento dos núcleos de excluídos sociais. 

Numa economia aberta e sujeita à concorrência mundial toma-se cada vez mais 

consciência que se acentua a separação entre crescimento económico e progresso social 
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mas, em contrapartida, os efeitos desta abertura tendem a reforçar a dimensão política 

do poder local, convergindo para as colectividades locais não só a legitimidade 

democrática mas também a preocupação de que é necessário reforçar as suas 

capacidades de integração e de coesão social. 

Atendendo à importância crescente das cidades no futuro das sociedades, as Nações 

Unidas realizaram em Istambul, em Junho de 1966, a Conferência “Habitat II”, 

organizada à volta de dois temas interdependentes: 

- “Uma habitação conveniente para todos” e 

- “O desenvolvimento durável dos estabelecimentos humanos num mundo cada 

vez mais urbanizado”. 

Esta Conferência vincou a necessidade de um melhor domínio colectivo do 

desenvolvimento urbano e de uma mais eficaz regulação territorial. 

Na sequência destas reflexões a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Junho de 

2001, consagrou uma sessão extraordinária ao futuro das cidades, confirmando a 

necessidade de se progredir nos domínios delineados na Conferência de Istambul e de 

considerar a cidade como porta incontornável do nosso futuro colectivo. 

Começa também a considerar-se que a competição sem regulação pode tornar-se 

inaceitável e que é necessário melhorar a capacidade de gerir as interdependências. 

Insiste-se, ainda, na importância de assegurar aos poderes públicos as regulações 

territoriais no contexto de economia aberta em que as solidariedades se reduzem, uma 

vez que o capital é volátil e menos sujeito aos impostos que o trabalho. 

Na fase actual de organização e funcionamento das economias contemporâneas procura 

valorizar-se de modo crescente o binómio cidades e ordenamento do território, em torno 

do qual se pode constituir uma nova política para os próximos decénios. 
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Note-se que da parte dos responsáveis políticos, aos mais diversos níveis, torna-se cada 

vez mais consciência de que as cidades são os centros estratégicos da mudança 

socioeconómica devido ao gradual esbatimento da capacidade de intervenção dos 

Estados, como consequência da integração no espaço comunitário europeu e à 

atribuição de um papel cada vez mais importante às cidades enquanto territórios de 

maior proximidade e envolvência dos cidadãos e agentes económicos.  

Neste novo quadro, o Estado deve ser o garante da solidariedade nacional nas suas 

vertentes de solidariedade entre os cidadãos, os territórios e as gerações. 

Caber-lhe-á também passar de Estado-intervencionista a um Estado estratega e 

regulador, capaz de dar sentido à acção colectiva, de estabelecer regras de boa conduta 

e de controlar a sua aplicação, criando condições que favoreçam o bom funcionamento 

dos mercados, bem como criar um meio propício ao desenvolvimento das iniciativas 

dos diferentes parceiros a fim de assegurar a criação de elevados níveis de riqueza. 

O Estado deve ainda desempenhar uma função de estímulo às iniciativas que se 

enquadrem nos objectivos definidos. 

Quanto às colectividades locais as suas competências são circunscritas a um certo 

território no qual se justapõem vários poderes. 

No caso específico das autarquias locais, a resposta aos desafios futuros terá de ser 

efectuada através de um claro e assumido “projecto autárquico”, na sua configuração 

social, na sua estrutura económica e na sua qualidade urbana e rural.   

Este projecto autárquico deve ser o motor da dinâmica local, dando sentido à acção 

urbana e rural, cabendo-lhe suscitar a mobilização de todos os intervenientes na 

prossecução de objectivos comuns – que devem ser difundidos de forma a serem 

percebidos por todos – e de suscitar o sentimento de pertença à autarquia e de confiança 

no futuro visionado. 
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Este projecto deve ser também gerador de eficácia, dando coerência às iniciativas que 

nascem na área da autarquia, potenciando as parcerias e as suas sinergias, reinventando 

a acção pública a fim de atingir os objectivos propostos e nunca perdendo de vista a 

eficiência económica traduzida em fazer melhor com o mínimo de recursos. 

A título indicativo, refira-se que se considera que um projecto autárquico deve 

compreender, nomeadamente, os seguintes eixos principais: 

- reforçar os valores de unidade autárquica, o que passa por explicitar a visão 

dessa unidade na diversidade de identidades; 

- reforçar a coesão territorial autárquica; 

- melhorar as condições de vida das populações e da qualidade do ambiente; 

- criar uma base económica auto-sustentada; 

- apoiar adequadamente as actividades de âmbito cultural; 

- empenhar activamente o poder autárquico na vida do município; 

- e equacionar adequadamente os objectivos/realizações face aos meios 

financeiros necessários actuais e futuros. 

Subjacente ao projecto autárquico estão as pessoas que vivem e desenvolvem 

actividades na área autárquica e que devem ser os actores maiores desse projecto, 

devendo favorecer-se a democracia participativa, ancorada no local, procurando-se 

definir as formas mais adequadas de participação dos munícipes – aproximando-os não 

só no plano da convivência, mas também da partilha cultural e do viver democrático. 

Também à acção política local clássica, caracterizada pela legitimidade democrática 

e eficácia de gestão, terá de acrescentar-se a boa governação – traduzida na 

responsabilização, avaliação sobre o desempenho, sistema de controlo interno, 

transparência e comunicação sistemática de resultados – e a capacidade para 
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desenvolver parcerias eficazes no quadro das estratégias definidas e concertadas 

com diferentes actores sociais intervenientes. 

Importa ainda realçar que a autarquia é a nível local uma referência para os que aí 

vivem e nela desenvolvem a sua actividade, pelo que deve cuidar-se dos valores 

caracterizadores da imagem dessa instituição. 

Essa imagem resulta da expressão de identidade que o público tem da instituição, isto 

é, do que ela realmente faz, como o faz, e como o comunica. 

Esta imagem compartilhada por um conjunto social quando adquire grandeza social é 

mais que um valor, convertendo-se num investimento estratégico e operacional de 

primeira ordem para a instituição que importa preservar e engrandecer. 

Esta imagem exprime-se por um polígono, composto nomeadamente pelos atributos de 

qualidade a que se acrescentam outros atributos, ou seja: 

- a qualidade do serviço; 

- a qualidade de tratamento; 

- a qualidade de comunicação; 

- a competência e o empenhamento dos seus profissionais; 

- a capacidade de inovação; 

- a credibilidade/respeitabilidade; 

- e a notoriedade. 

A melhoria dessa imagem passa, em primeiro lugar, pela melhorias de qualidade dos 

serviços prestados aos munícipes, respondendo melhor e mais rapidamente às suas 

necessidades, reduzindo os factores negativos de relacionamento dos munícipes com a 

autarquia e melhorando os seus níveis de satisfação. 
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Para se progredir, de forma efectiva, neste domínio de melhoria de imagem, poderá 

ser conveniente criar uma figura que de forma institucionalizada cuide de captar e 

transmitir o sentir da população local sobre os serviços prestados pela autarquia bem 

como os seus anseios e que contribua pela sua acção construtiva, para que a 

autarquia melhore a sua actuação.     

Refira-se que, ao longo do século XX, os traços principais da evolução populacional 

traduziram-se na atracção das populações rurais pelas cidades, alargando a área urbana 

em zonas de subúrbios que rodeiam os centros urbanos, em parte por razões de custo 

dos terrenos para construção de habitação e, em parte, porque as novas indústrias onde 

essas populações migrantes encontram a sua ocupação também se instalam nas áreas 

que circundam os centros urbanos. 

Esta evolução local, a partir de um centro urbano que vai alargando a sua área de 

influência, adquire novos contornos quando se entra na fase de globalização em que se 

valoriza especialmente os pontos do espaço onde é grande o grau de mobilidade. 

A capacidade do centro urbano se constituir em centro de atracção de actividades 

depende da importância da sua imagem, bem como dos equipamentos de que se dotou, 

de forma a possibilitar às organizações empresariais um funcionamento eficiente, em 

que desempenha um papel fundamental a fluidez das vias de circulação e a sua 

conectividade com outros pólos do sistema nacional e europeu, que pode ser 

prejudicada pela saturação dessas vias, pelo seu estado de manutenção ou pelos seus 

bloqueamentos. 

 
D.3. Principais aspectos da evolução das finanças das autarquias locais no período 
de 1996-2000.  
 
D.3.1. De acordo com os elementos publicados pela Direcção Geral das Autarquias 

Locais (DGAL), a evolução financeira das autarquias locais, no período de 1996 a 2000, 

revela que as receitas correntes passaram de 443,5 milhões de contos, em 1996, para 

704,4 milhões de contos em 2000, o que representa um aumento de 260,9 milhões de 
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contos, correspondendo a um acréscimo de 58,8% e a um crescimento médio anual de 

12,3%. 

Por seu lado, as despesas correntes também cresceram a ritmo elevado, ou seja, 46,8% 

nesse período, mas inferior ao registado nas receitas correntes, pelo que a poupança 

corrente passou de 63,5 milhões de contos, em 1996, para 146,7 milhões de contos, em 

2000, o que significa que essa poupança teve um crescimento de 131,4%, a que 

corresponde um crescimento médio anual de 23,3%. 

Como resultado da evolução das receitas correntes e das despesas correntes a poupança 

corrente nos vários anos de 1996 a 2000 contribuiu para colmatar o saldo negativo entre 

receitas de capital e despesas de capital verificado anualmente - exceptuando-se em 

1997 e 2000 - tendo-se registado um saldo de capital negativo crescente ao longo dos 

cinco anos. 

Refira-se que o Produto Interno Bruto (PIB), de 1996 a 2000, registou um crescimento 

de 34% em termos nominais, o que significa que, nesse período, quer as receitas 

(correntes e de capital) das autarquias, quer as respectivas despesas correntes e de 

capital cresceram a um ritmo muito superior ao produto do País. 

Em termos globais, o endividamento das autarquias locais mais que dobrou no período 

de 1996 a 2000, devido quer ao crescimento de endividamento de curto prazo 

(+112,3%), quer ao endividamento de longo prazo (+113,8%), merecendo, sobretudo, 

realçar o comportamento do endividamento de longo prazo, uma vez que representa 

77% do endividamento global das autarquias no período considerado. 

Note-se que os empréstimos bancários representam uma parcela pequena do 

endividamento, verificando-se que são os encargos assumidos e não pagos a 

fornecedores e empreiteiros os valores mais significativos da dívida das autarquias.  

Assinale-se ainda que, em 1996, as receitas provenientes dos impostos das autarquias 

superavam ligeiramente o endividamento a médio e longo prazo, ao passo que, em 

2000, as receitas desses impostos apenas cobriam 83% desse endividamento. 
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SÍNTESE DA EVOLUÇÃO FINANCEIRA DAS AUTARQUIAS LOCAIS
Valores: Milhões de Contos

DESIGNAÇÃO 1996 1997 1998 1999 2000
RECEITAS CORRENTES 443,5 491,3 555,0 647,9 704,4
DESPESAS CORRENTES 380,0 416,5 450,9 503,2 557,7
1. POUPANÇA CORRENTE 63,5 74,8 104,1 144,7 146,7
RECEITAS DE CAPITAL 262,2 343,3 354,9 378,6 373,2
DESPESA DE CAPITAL 322,9 425,6 443,9 490,2 538,5
2. SALDO DE CAPITAL -60,7 -82,3 -89,0 -111,6 -165,3

3. SALDO GLOBAL (1+2) 2,8 -7,5 15,1 33,1 -18,6

4. SALDO GLOBAL / PIB (%) 0,0 0,0 0,1 0,2 -0,1
A. ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO 59,3 81,9 81,3 94,9 125,9
B. ENDIVIDAMENTO MÉDIO/ LONGO PRAZO 194,7 246,6 303,6 354,4 416,4
SALDO GLOBAL (A+B) 254,0 328,5 384,9 449,3 542,3  

 

D.3.2. Na evolução das receitas correntes das autarquias ocupam lugar destacado os 

impostos directos e as transferências correntes que representam 73,6% do total das 

receitas correntes, no período de 1996 a 2000, cabendo 42% desse valor aos impostos 

directos e 31,6% às transferências correntes as quais compreendem as receitas 

provenientes do Orçamento do Estado e outras transferências da Administração Central.  

Das restantes receitas correntes cabe mencionar a venda de serviços que atingiram 

11,4% das receitas correntes no período considerado. 

 

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES DAS AUTARQUIAS LOCAIS
Valores: Milhões de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
IMPOSTOS DIRECTOS 171,3 38,6% 189,0 38,5% 232,5 41,9% 289,2 44,6% 310,5 44,1%
IMPOSTOS INIDIRECTOS 26,7 6,0% 29,6 6,0% 35,2 6,3% 34,3 5,3% 35,5 5,0%
TXS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 21,6 4,9% 23,4 4,8% 25,6 4,6% 30,0 4,6% 35,7 5,1%
RENDIMENTO DE PROPRIEDADE 11,9 2,7% 16,0 3,3% 12,9 2,3% 14,2 2,2% 15,4 2,2%
VENDA DE BENS DURADOUROS 0,2 0,0% 0,2 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0% 0,1 0,0%
VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS 0,6 0,1% 0,6 0,1% 0,7 0,1% 0,7 0,1% 2,0 0,3%
VENDA DE SERVIÇOS 55,1 12,4% 59,1 12,0% 64,4 11,6% 70,3 10,9% 73,9 10,5%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 148,4 33,5% 160,9 32,7% 171,5 30,9% 197,8 30,5% 218,9 31,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7,7 1,7% 12,5 2,5% 12,1 2,2% 11,3 1,7% 12,4 1,8%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 443,5 100,0% 491,3 100,0% 555,0 100,0% 647,9 100,0% 704,4 100,0%

1998 1999 2000RECEITAS CORRENTES 1996 1997

 

 

D.3.3. No cômputo dos impostos das autarquias o conjunto constituído pela 

Contribuição Autárquica, Imposto Municipal de Sisa e Derrama atingem 83,1% do total 

dos impostos, no período de 1996 a 2000, evidenciando uma tendência de ganho de 
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peso crescente, uma vez que representam 80,8% em 1996 e atingem 85%, em 2000, 

enquanto que, em contrapartida, os impostos indirectos apresentam uma perda de 

importância, dado que o seu valor atingia 13,5% em 1996, passando para 10,3% em 

2000.  

Saliente-se que o total dos impostos autárquicos cresceram a uma taxa média anual de 

15%, no período em análise, verificando-se que os impostos directos cresceram a uma 

taxa média anual de 16% e os impostos indirectos de 7,4%. 

Por sua vez, o crescimento dos impostos directos ficou a dever-se, sobretudo, ao 

imposto Municipal da Sisa, com um crescimento médio anual de 21,3%, ao passo que a 

Derrama cresceu 14,3%,em média por ano e a Contribuição Autárquica 12,5%.  

 

ESTRUTURA DOS IMPOSTOS DAS AUTARQUIAS DE 1996 A 2000
Valores: Milhões de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
IMPOSTOS DIRECTOS 171,3 86,7% 189,0 86,4% 232,5 86,8% 289,2 89,4% 310,5 89,6%

CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 63,5 32,1% 67,4 30,8% 81,7 30,5% 91,6 28,3% 101,8 29,4%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEICULOS 11,3 5,7% 12,1 5,5% 13,2 4,9% 14,3 4,4% 15,9 4,6%
IMPOSTO DE MAIS VALIAS 0,1 0,1% 0,1 0,0% 0,0 0,0% 0,1 0,0% 0,0 0,0%
IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 62,5 31,6% 72,5 33,2% 94,5 35,3% 128,9 39,9% 135,1 39,0%
DERRAMA 33,8 17,1% 36,9 16,9% 43,0 16,1% 54,3 16,8% 57,6 16,6%
OUTROS IMP. DIRECTOS 0,1 0,1% 0,0 0,0% 0,1 0,0% 0,0 0,0% 0,1 0,0%

IMPOSTOS INIDIRECTOS 26,7 13,5% 29,6 13,5% 35,2 13,2% 34,3 10,6% 35,5 10,3%
IVA / TURISMO 6,2 3,1% 6,2 2,8% 6,4 2,4% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
TXS E SERV. GERAIS PAGOS P/ EMPRESAS 20,5 10,4% 23,4 10,7% 28,8 10,8% 34,3 10,6% 35,5 10,3%

TOTAL 198,0 100,2% 218,6 99,9% 267,7 100,0% 323,5 100,0% 346,0 99,9%

1999 2000RECEITAS CORRENTES 1996 1997 1998

 

 

D.3.4. As despesas correntes cresceram 46,8% no período de 1996 a 2000, o que 

representa um crescimento médio anual de 10%. 

Nas despesas correntes das autarquias avultam as despesas de pessoal que na estrutura 

dessas despesas se elevavam a 51,6% do total em 1996 e passaram para 49,9% em 

2000. 

Se a estas despesas juntarmos as despesas com a aquisição de serviços e as 

transferências correntes tem-se que este conjunto representa 86,9% do total das 

despesas correntes em 1996 e 88,3%, em 2000. Este aumento ficou a dever-se ao 
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crescimento da aquisição de serviços que ascendeu a cerca de 77% no período em 

análise, enquanto que as despesas de pessoal e as transferências correntes tiveram um 

ritmo de crescimento de 39,5%, crescimento inferior ao total das despesas correntes as 

quais cresceram cerca de 47% nesse período. 

Anote-se também que os encargos financeiros vieram a reduzir-se ao longo dos cinco 

anos, pois atingiram o valor de 16,3 milhões de contos, em 1996, e passaram para 12,1 

milhões de contos, em 2000. 

 

DESPESAS CORRENTES DAS AUTARQUIAS
Valores: Milhões de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
PESSOAL 195,9 51,6% 211,3 50,7% 227,4 50,4% 261,4 51,9% 278,4 49,9%
BENS DURADOUROS 2,0 0,5% 2,5 0,6% 2,6 0,6% 3,2 0,6% 3,3 0,6%
BENS NÃO DURADOUROS 26,1 6,9% 28,5 6,8% 29,7 6,6% 33,0 6,6% 36,4 6,5%
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 85,8 22,6% 99,3 23,8% 110,4 24,5% 133,8 26,6% 151,7 27,2%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 48,3 12,7% 55,7 13,4% 60,5 13,4% 52,9 10,5% 62,2 11,2%
ENCARGOS FINANCEIROS 16,3 4,3% 12,7 3,0% 12,2 2,7% 9,6 1,9% 12,1 2,2%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5,7 1,5% 6,6 1,6% 8,2 1,8% 9,3 1,8% 13,7 2,5%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 380,0 100,0% 416,5 100,0% 450,9 100,0% 503,2 100,0% 557,7 100,0%

1998 1999 2000DESPESAS CORRENTES 1996 1997

 

 

D.3.5. No âmbito das despesas de capital sobressaem as despesas de investimento com 

254,5 milhões de contos, em 1996, ou seja, 78,8% do total destas despesas e que 

passaram para 433,3 milhões de contos, o que representa 80,5% desse total, em 2000. 

O ritmo de crescimento das despesas de investimento foi elevado neste quinquénio, uma 

vez que atingiu em média anual 14,2%, ao passo que o investimento nacional – na 

acepção de formação bruta de capital fixo – foi em média de 13,1% por ano, em termos 

nominais.  

Assinale-se ainda que a poupança corrente das autarquias contribuiu de forma crescente 

para financiar o investimento, passando de 25,0%, em 1996, para 33,9%, em 2000. 
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EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL
Valores: Milhões de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
INVESTIMENTO 254,5 78,8% 345,6 81,2% 353,8 79,7% 394,9 80,6% 433,3 80,5%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 45,5 14,1% 54,9 12,9% 56,1 12,6% 62,8 12,8% 65 12,1%
ACTIVOS FINANCEIROS 2,5 0,8% 3,7 0,9% 3,7 0,8% 4 0,8% 4,6 0,9%
PASSIVOS FINANCEIROS 20,0 6,2% 20,1 4,7% 28,7 6,5% 27,1 5,5% 34,3 6,4%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,5 0,2% 1,4 0,3% 1,6 0,4% 1,3 0,3% 1,1 0,2%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 322,9 100,0% 425,6 100,0% 443,9 100,0% 490,2 100,0% 538,5 100,0%

POUPANÇA CORRENTE 63,5 74,8 104,1 144,7 146,7

POUPANÇA CORRENTE / INVESTIMENTO (%) 25,0% 21,6% 29,4% 36,6% 33,9%

1998 1999 2000DESPESAS DE CAPITAL 1996 1997

 

 

D.3.6. A evolução das receitas de capital tem ficado a dever-se em grande parte à 

evolução das transferências de fundos para as autarquias, nomeadamente quer através 

do Orçamento do Estado, quer através dos Fundos Comunitários representando 70,3% 

no conjunto, no quinquénio analisado. 

A parcela mais significativa das transferências dos fundos provém das receitas da 

Administração Central, transferidas como participação dos municípios nos impostos do 

Estado (Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Geral Municipal e Fundo de Coesão 

Municipal) que representa cerca de 46% da totalidade das transferências no período de 

1966 a 2000, seguida das verbas respeitantes aos Fundos Estruturais Comunitários com 

cerca de 31%. 

A componente de passivos financeiros, que integra as operações financeiras destinadas 

à amortização de empréstimos de médio e longo prazo e obrigacionistas contraídos 

pelos municípios, cresceu 164% em cinco anos, pelo que passou de 13,6% do total das 

receitas de capital, em 1996, para 25,3%, em 2000. 

 

RECEITAS DE CAPITAL DAS AUTARQUIAS
Valores: Milhões de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 20,2 7,7% 28,2 8,2% 22,0 6,2% 33,1 8,7% 23,7 6,4%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 202,7 77,3% 241,9 70,5% 242,4 68,4% 265,8 70,3% 250,7 67,2%

FUNDO GERAL MUN./ FUNDO DE COESÃO MUN./ FUNDO EQUIL. FIN. 102,0 38,9% 106,4 31,0% 114,0 32,2% 95,7 25,4% 131,3 35,2%
OUTRAS TRANSF. ADM. CENTRAL/ REG. AUTÓNOMAS 29,5 11,3% 43,9 12,8% 38,3 10,8% 79,4 21,0% 49,5 13,3%
FUNDOS ESTRUTURAIS/ COMUNITÁRIOS 65,4 24,9% 81,9 23,9% 78,1 22,0% 83,0 21,9% 60,9 16,3%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5,8 2,2% 9,7 2,8% 12,0 3,4% 7,7 2,0% 9,0 2,4%

ACTIVOS FINANCEIROS 1,2 0,5% 2,1 0,6% 1,5 0,4% 1,6 0,4% 1,6 0,4%
PASSIVOS FINANCEIROS 35,7 13,6% 68,7 20,0% 85,7 24,1% 76,2 20,1% 94,3 25,3%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2,4 0,9% 2,4 0,7% 3,3 0,9% 1,9 0,5% 2,9 0,8%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 262,2 100,0% 343,3 100,0% 354,9 100,0% 378,6 100,0% 373,2 100,1%

1999 2000RECEITAS DE CAPITAL 1996 1997 1998

 



 

SaeR - Março 2004 - 264 

 

D.4. Análise da evolução das finanças do Município de Alcobaça no período 1996 a 
2000 

 
D.4.1. A síntese da evolução financeira de Alcobaça, de 1996 a 2000, segundo os dados 

publicados pela DGAL revela que a poupança corrente mais que sextuplicou, devido às 

receitas correntes crescerem a um ritmo maior que as despesas correntes.  

Quanto ao saldo de capital verifica-se que atingiu 115,5 mil contos, em 1996, tendo 

passado a apresentar valores negativos nos anos seguintes, e atingindo -466 mil contos 

em 2000. No período de 1997 a 2000 a deterioração que se verifica no saldo de capital 

fica a dever-se a um certa estacionariedade das receitas de capital, exceptuando 1998, 

face a um nível mais elevado das despesas de capital que, embora com oscilações, não 

revela uma tendência crescente. 

O resultado global da poupança corrente e do saldo de capital, no período de 1966 a 

2000, foi de 37,7 mil contos, conseguindo-se compensar os anos de resultados negativos 

com os anos em que se registam valores positivos e obter um superavit. 

  

SÍNTESE DA EVOLUÇÃO FINANCEIRA DE ALCOBAÇA
Valores: Milhares de Contos

DESIGNAÇÃO 1996 1997 1998 1999 2000
1. RECEITAS CORRENTES 1.569,0 1.809,6 1.976,4 2.269,8 2.565,7
2. DESPESAS CORRENTES 1.499,8 1.623,4 1.904,2 2.010,0 2.112,8
3. POUPANÇA CORRENTE (1 - 2) 69,2 186,2 72,2 259,8 452,9
4. RECEITAS DE CAPITAL 1.722,2 1.094,9 1.611,0 1.185,8 1.146,7
5. DESPESA DE CAPITAL 1.606,7 1.471,4 1.688,0 1.384,2 1.612,7
6. SALDO DE CAPITAL (4 - 5) 115,5 -376,5 -77,0 -198,4 -466,0

7. SALDO GLOBAL (3+6) 184,7 -190,3 -4,8 61,4 -13,1

Fonte: Relatórios de Gestão  e Relatórios de Actividades da Câmara Municipal de Alcobaça  
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D.4.2. As receitas correntes cresceram 64% de 1996 para 2000, devido, sobretudo, ao 

crescimento dos impostos directos e das transferências correntes, rubricas que, em 

conjunto, representam 82% das receitas no período considerado. 

Por seu turno, a venda de serviços contribuiu em média cerca de 10,6% para as receitas 

correntes, no quinquénio considerado. 

 

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES DE ALCOBAÇA
Valores: Milhares de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
IMPOSTOS DIRECTOS 522,0 33,3% 613,3 33,9% 769,4 38,9% 907,9 40,0% 1.002,9 39,1%
IMPOSTOS INIDIRECTOS 68,6 4,4% 85,3 4,7% 72,9 3,7% 65,5 2,9% 77,6 3,0%
TXS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 67,0 4,3% 62,0 3,4% 54,5 2,8% 55,4 2,4% 79,9 3,1%
RENDIMENTO DE PROPRIEDADE 7,9 0,5% 10,3 0,6% 7,8 0,4% 6,4 0,3% 15,4 0,6%
VENDA DE BENS DURADOUROS 0,6 0,0% 0,4 0,0% 0,1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS 1,2 0,1% 1,0 0,1% 4,8 0,2% 0,8 0,0% 0,9 0,0%
VENDA DE SERVIÇOS 169,7 10,8% 219,8 12,1% 227,0 11,5% 231,5 10,2% 235,4 9,2%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 731,9 46,6% 817,3 45,2% 838,9 42,4% 999,1 44,0% 1.147,2 44,7%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,1 0,0% 0,2 0,0% 0,9 0,0% 3,2 0,1% 6,3 0,2%

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1.569,0 100,0% 1.809,6 100,0% 1.976,3 99,9% 2.269,8 99,9% 2.565,7 99,9%

Fonte: Relatórios de Gestão  e Relatórios de Actividades da Câmara Municipal de Alcobaça

1998 1999 2000RECEITAS CORRENTES 1996 1997

 

 

D.4.3. Como se verifica no quadro que a seguir se insere relativo à estrutura dos 

impostos de Alcobaça, os impostos directos vêem ganhando uma importância crescente, 

representando cerca de 93% dos valores de impostos obtidos em 2000. 

Nos impostos directos a Contribuição Autárquica e o Imposto Municipal de Sisa 

constituem os valores mais importantes, tendo, no quinquénio considerado, o Imposto 

de Sisa vindo a ganhar peso crescente e ultrapassando o valor da Contribuição 

Autárquica a partir de 1998.  

Quanto aos impostos indirectos o valor médio quinquénio foi de 74 mil contos, o que 

face ao crescimento verificado no conjunto dos impostos da autarquia nesse período se 

traduziu numa perda da sua importância, passando a representar 7,2% do total desses 

impostos em 2000. 
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ESTRUTURA DOS IMPOSTOS DE ALCOBAÇA
Valores: Milhares de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
IMPOSTOS DIRECTOS 522,0 88,4% 613,3 87,8% 769,4 91,3% 907,9 93,3% 1.002,9 92,8%

CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 276,5 46,8% 327,6 46,9% 349,6 41,5% 395,5 40,6% 450,5 41,7%
IMPOSTO MUNICIPAL S/ VEICULOS 56,8 9,6% 57,8 8,3% 67,1 8,0% 72,8 7,5% 77,8 7,2%
IMPOSTO DE MAIS VALIAS 0,0 0,0% 0,2 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 188,7 32,0% 227,7 32,6% 352,7 41,9% 439,6 45,2% 474,6 43,9%
DERRAMA 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
OUTROS IMP. DIRECTOS 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

IMPOSTOS INIDIRECTOS 68,6 11,6% 85,3 12,2% 72,9 8,7% 65,5 6,7% 77,6 7,2%
IVA / TURISMO 17,2 2,9% 17,6 2,5% 18,7 2,2% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
TXS E SERV. GERAIS PAGOS P/ EMPRESAS 51,4 8,7% 67,7 9,7% 54,2 6,4% 65,5 6,7% 77,6 7,2%

TOTAL 590,6 100,0% 698,6 100,0% 842,3 100,0% 973,4 100,0% 1.080,5 100,0%

Fonte: Relatórios de Gestão  e Relatórios de Actividades da Câmara Municipal de Alcobaça

1999 2000RECEITAS CORRENTES 1996 1997 1998

 

 

D.4.4. Nas despesas correntes as despesas com pessoal constituem as despesas mais 

significativas, cabendo-lhe cerca de 41% do conjunto dessas despesas, em 1966, e 

passando para 44%, em 2000, valor que fica, porém, aquém do registado para o total das 

autarquias. 

Juntando às despesas com pessoal as despesas com a aquisição de serviços e as 

transferências correntes chega-se a um valor que representa 78% do total das despesas 

correntes em 1996, e 82%, em 2000, valores que ficam abaixo dos verificados para o 

conjunto das autarquias. 

A aquisição de bens não duradouros representou 16,6% das despesas correntes no 

período de 1996 a 2000, evidenciando uma tendência para perder peso a partir de 1998 

situando-se à volta dos 14% do total das despesas nos dois últimos anos. 

Refira-se ainda que os encargos financeiros revelam uma tendência crescente nos 

últimos anos do período considerado, mas a sua expressão é diminuta dado que apenas 

representam 2,6% das despesas correntes em 2000.  
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DESPESAS CORRENTES DE ALCOBAÇA
Valores: Milhares de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
PESSOAL 607,1 40,5% 655,9 40,4% 725,9 38,1% 886,2 44,1% 932,0 44,1%
BENS DURADOUROS 1,8 0,1% 1,4 0,1% 2,9 0,2% 9,5 0,5% 8,4 0,4%
BENS NÃO DURADOUROS 282,1 18,8% 263,1 16,2% 385,4 20,2% 289,9 14,4% 302,9 14,3%
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 318,4 21,2% 385,1 23,7% 435,3 22,9% 524,0 26,1% 528,0 25,0%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 247,4 16,5% 270,6 16,7% 323,2 17,0% 250,7 12,5% 279,8 13,2%
ENCARGOS FINANCEIROS 29,1 1,9% 26,3 1,6% 21,5 1,1% 42,9 2,1% 54,8 2,6%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13,8 0,9% 21,1 1,3% 10,1 0,5% 6,9 0,3% 6,9 0,3%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 1.499,7 100,0% 1.623,5 100,0% 1.904,3 100,0% 2.010,1 100,0% 2.112,8 100,0%
Fonte: Relatórios de Gestão  e Relatórios de Actividades da Câmara Municipal de Alcobaça

1996DESPESAS CORRENTES 1999 200019981997

 

 

D.4.5. No período de 1966 a 2000, nas despesas de capital sobressai como tendência 

mais expressiva uma certa estacionariedade do investimento em termos nominais, se 

retirarmos a queda verificada em 1999, o que se significa que em termos reais o 

investimento tem decrescido. 

Por sua vez, a poupança corrente em relação ao investimento cresceu de forma 

significativa ao longo de todo o período, se exceptuarmos 1998. 

 

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL DE ALCOBAÇA
Valores: Milhares de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
INVESTIMENTO 1.101,6 68,6% 1.128,6 76,7% 1.171,5 69,4% 805,2 58,2% 1.163,4 72,1%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 402,8 25,1% 287,8 19,6% 377,7 22,4% 390,2 28,2% 260,3 16,1%
ACTIVOS FINANCEIROS 0,0 0,0% 8,3 0,6% 100,8 6,0% 13,1 0,9% 21,5 1,3%
PASSIVOS FINANCEIROS 102,3 6,4% 46,6 3,2% 37,9 2,2% 175,6 12,7% 167,4 10,4%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 1.606,7 100,1% 1.471,4 100,1% 1.687,9 100,0% 1.384,1 100,0% 1.612,6 99,9%

POUPANÇA CORRENTE 69,2 186,2 72,2 259,8 452,9

POUPANÇA CORRENTE / INVESTIMENTO (%) 6,3% 16,5% 6,2% 32,3% 38,9%

Fonte: Relatórios de Gestão  e Relatórios de Actividades da Câmara Municipal de Alcobaça

1996DESPESAS DE CAPITAL 2000199919981997

 

 

D.4.6. A evolução das receitas de capital no quinquénio ficou a dever-se ao 

comportamento das transferências de capital – que representaram cerca de 70,3% das 

receitas de capital no período – e dos passivos financeiros com um valor de 21,1% do 

total dessas receitas. 
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A relativa estagnação das transferências de capital a partir de 1997 e o crescimento dos 

passivos financeiros no período – exceptuando 1999 - explicam, em grande parte, a 

evolução destas receitas de 1996 a 2000. 

 

RECEITAS DE CAPITAL DE ALCOBAÇA
Valores: Milhares de Contos

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO 142,2 8,3% 53,8 4,9% 18,3 1,1% 79,4 6,7% 53,6 4,7%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.428,6 83,0% 894,1 81,7% 810,9 50,3% 964,6 81,4% 880,4 76,8%

FUNDO GERAL MUN./ FUNDO DE COESÃO MUN./ FUNDO EQUIL. FIN. 504,7 29,3% 529,5 48,4% 567,5 35,2% 620,3 52,3% 694,9 60,6%
OUTRAS TRANSF. ADM. CENTRAL/ REG. AUTÓNOMAS 106,2 6,2% 114,2 10,4% 36,4 2,3% 134,9 11,4% 128,5 11,2%
FUNDOS ESTRUTURAIS/ COMUNITÁRIOS 815,8 47,4% 250,4 22,9% 207,0 12,8% 209,4 17,7% 57,0 5,0%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1,9 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

ACTIVOS FINANCEIROS 0,0 0,0% 37,4 3,4% 0,0 0,0% 87,3 7,4% 0,0 0,0%
PASIVOS FINANCEIROS 151,4 8,8% 109,6 10,0% 781,8 48,5% 54,4 4,6% 210,0 18,3%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2,7 0,2%

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 1.722,2 100,1% 1.094,9 100,0% 1.611,0 99,9% 1.185,7 100,1% 1.146,7 100,0%

Fonte: Relatórios de Gestão  e Relatórios de Actividades da Câmara Municipal de Alcobaça

1996RECEITAS DE CAPITAL 2000199919981997

 

 

E. ANÁLISE RECENTE DA EVOLUÇÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 

ALCOBAÇA 

E.1. No âmbito do projecto do Município de Alcobaça importa avaliar, ainda que de 

uma forma sucinta, a evolução recente da sua situação financeira. 

Esta análise vai ser efectuada com base nos documentos de prestação de contas dos 

exercícios de 2000 a 2002 e, ainda, tendo em linha de conta o Orçamento e as Opções 

do Plano para 2003. 

Assinale-se que por força da aplicação do Decreto-lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que 

aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) as 

demonstrações financeiras de 2002, assim como o orçamento para 2003, foram 

preparados de acordo com aquele diploma; assim, não é possível, relativamente aos 

anos precedentes, obter informação comparável em muitos aspectos, principalmente na 

vertente económico - financeira, dado que os elementos anteriores foram preparados 

numa óptica de tesouraria (recebimentos e pagamentos), de acordo com a forma 

tradicional da Contabilidade Pública. 
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O POCAL surge na sequência da publicação do Decreto-lei 232/97, de 3 de Setembro 

(POCP), o qual pretende ser um instrumento indispensável à modernização da 

Administração Pública em geral e, portanto, também, das autarquias locais por força da 

própria Lei 42/98, de 6 de Agosto - Lei das Finanças Locais. 

A sua aprovação insere-se na reforma da Contabilidade Pública e está, inevitavelmente, 

associada à necessidade de implementação de sistemas de informação contabilística que 

permitam apoiar a tomada de decisões dos gestores públicos e avaliar a economia, 

eficiência e eficácia dessas mesmas decisões. 

É reconhecida a insuficiência da informação proporcionada pela Contabilidade Pública 

tradicional, baseada numa óptica de tesouraria, face às actuais exigências da New Public 

Management pelo que é cada vez mais premente que a Contabilidade Pública, para além 

de continuar a perseguir os objectivos tradicionais da contabilidade orçamental, 

proporcione adequada informação acerca da situação financeira, económica e 

patrimonial das organizações públicas.  

O principal objectivo do POCAL é a criação de condições para a integração da 

contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa Contabilidade Pública moderna, 

impondo-se como um instrumento de apoio à gestão das autarquias, essencial para 

assegurar os princípios da boa governação, consubstanciados numa gestão eficaz e na 

responsabilização, constituindo igualmente uma alavanca fundamental para a 

implementação de um adequado sistema de avaliação de desempenho. 

Hoje em dia, uma Administração Pública que se quer moderna e dinâmica não dispensa 

uma adequada articulação entre o processo orçamental e os novos sistemas 

contabilísticos, quer na área financeira e patrimonial, quer na área do controlo de 

gestão.  

Neste caso, dado que apenas as Demonstrações Financeiras de 2002 foram elaboradas 

numa óptica financeira e patrimonial, as potencialidades de análise que as mesmas 

proporcionam são, ainda, limitadas. Assim, houve que compatibilizar, tanto quanto 
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possível, a informação disponível, embora na realidade somente a vertente orçamental 

possa ser comparável no triénio em apreço.  

Analisar-se-ão, em primeiro lugar, os aspectos relacionados com o processo orçamental, 

com base nos Relatórios de Actividades relativos a 2000 e 2001 e no Relatório de 

Gestão reportado a 2002, o qual contempla as Grandes Opções do Plano (Actividades 

Mais Relevantes e Plano Plurianual de Investimentos). Também o orçamento e as 

Grandes Opções do Plano para 2003 permitem avaliar as actuais opções estratégicas dos 

responsáveis da Autarquia. 

A primeira preocupação será a de evidenciar tendências na evolução recente da receita e 

da despesa, e respectiva execução orçamental, procurando tirar ilações no que concerne 

às potencialidades futuras do município nesta área. 

Numa segunda fase, procurar-se-á, com base nos elementos disponíveis relativamente 

ao exercício de 2002, perspectivar a evolução económico-financeira da autarquia e, 

consequentemente, avaliar as suas potencialidades em termos do necessário contributo 

financeiro para o desenvolvimento do Município de Alcobaça.  

E.2. Numa perspectiva global importa reter que, no triénio 2000-2003, as Receitas 

Correntes ultrapassam sempre as Despesas Correntes, mostrando uma tendência de 

crescimento desde 2001 e a preocupação de cumprimento do princípio do equilíbrio 

corrente.  

Assinale-se que, os Saldos Correntes são sempre positivos e compensam os Saldos de 

Capital, quase sempre negativos, conforme se evidencia no quadro seguinte. 
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SALDOS DE RECEITAS E DESPESAS
Valores: Milhares de euros

2000 2001 2002 2003(*)
1. Receitas Correntes 12.797 13.861 14.834 19.292
2. Despesas Correntes 10.538 12.698 13.029 15.435

3. Poupança Corrente (1-2) 2.259 1.163 1.805 3.857
4. Receitas de Capital 5.720 10.224 8.148 20.279
5. Despesas de Capital 8.044 9.848 11.212 24.135

6. Saldo de Capital (4-5) -2.324 376 -3.064 -3.856

7. Saldo Global (3+6) -65 1.539 -1.259 1

Nota: (*) Valores previsionais  

 

A principal ilação a retirar é o facto de a poupança corrente financiar, de uma forma 

continuada, parte significativa das Despesas de Capital (38%, em 2002 e 19% em 

termos de previsões para 2003).  

A evolução das receitas provenientes dos Fundos Comunitários, comparativamente com 

a evolução das Despesas Totais, permite concluir que cada vez mais a autarquia 

necessita de apostar em receitas de outra origem para fazer face aos objectivos que se 

propõe. 

 

FUNDOS AUTÁRQUICOS versus  DESPESA TOTAL
Valores: Milhares de euros 

2000 2001 2002 2003(*)
Fundos Autárquicos 8.665 9.375 10.097 10.223
Despesa Total 18.582 22.546 24.241 39.571
Fundos Autárquicos/Despesa Total 47% 42% 42% 26%

Fonte: (*) ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses  

 

E.3. Da análise global da evolução das receitas, verifica-se que as Receitas Correntes 

superam sempre, e de uma forma significativa, as Receitas de Capital, embora as 

previsões para 2003 apontem para uma quase igualdade entre ambas. Observando a 
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tendência de crescimento, e atendendo ao facto de os valores referentes a 2003 serem 

meramente previsionais, os dados de 2002 podem ser considerados como 

representativos do período em análise.  

 

ANÁLISE GLOBAL DAS RECEITAS     
Valores: Milhares de euros

Valor % Valor % Valor % Valor %
Receitas Correntes 12.797 69,1% 13.861 57,6% 14.834 64,5% 19.292 48,8%
Receitas de Capital 5.720 30,9% 10.224 42,4% 8.148 35,5% 20.279 51,2%

Total 18.517 100,0% 24.085 100,0% 22.982 100,0% 39.571 100,0%

2000 2001 2002 2003(*)

Nota: (*) Valores previsionais

Receitas

 

 

As Receitas Correntes cresceram cerca de 16% no período de 2000 a 2002, ao passo que 

as Receitas de Capital apresentaram maiores oscilações, pois grande parte das mesmas 

está dependente do grau de execução do Plano Plurianual de Investimentos, o qual se 

cifrou apenas em 52% em 2002, como consequência de constrangimentos impostos à 

gestão autárquica devido a factores externos, como seja o recebimento de verbas 

provenientes da Administração Central, por força dos Fundos Comunitários ou dos 

Contratos Programa, e, ainda, por dificuldades inerentes ao financiamento bancário. 

A composição das principais rubricas da Receita Corrente, evidencia que os Impostos 

Directos e as Transferências Correntes, são responsáveis por mais de 80% daquele tipo 

de receita, pelo que se justifica uma análise mais detalhada das mesmas. 

COMPOSIÇÃO DA RECEITA CORRENTE 
Valores: Milhares de euros

Valor % Valor % Valor % Valor %
Impostos Directos 5.003 39,2% 5.217 37,6% 5.573 37,6% 6.686 34,6%
Impostos Indirectos 387 3,0% 484 3,5% 566 3,8% 409 2,1%
Taxas, multas e outras penalidades 399 3,1% 511 3,7% 480 3,2% 663 3,4%
Rendimentos de propriedade 77 0,6% 36 0,3% 54 0,4% 999 5,2%
Transferências Correntes 5.722 44,7% 6.130 44,2% 6.663 44,9% 6.994 36,3%
Vendas de bens e serviços correntes 1.178 9,2% 1.348 9,7% 1.426 9,6% 3.001 15,6%
Outras receitas correntes 31 0,2% 135 1,0% 74 0,5% 540 2,8%

Total 12.797 100,0% 13.861 100,0% 14.836 100,0% 19.292 100,0%

2001 2002 2003(*)Receita Corrente

Nota: (*) Valores previsionais

2000
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Em primeiro lugar surgem as Transferências Correntes com origem no OE, de acordo 

com as regras da Lei das Finanças Locais (principalmente Fundo Geral Municipal, 

Fundo de Coesão Municipal e Fundo de Base Municipal); de notar que do total das 

receitas atribuídas às autarquias, por força deste regime legislativo, 60% são 

obrigatoriamente consideradas como Receitas Correntes. 

A evolução destas transferências pouco depende da gestão autárquica, visto que na sua 

origem estão as regras estabelecidas na Lei das Finanças Locais, as quais reflectem 

decisões políticas da Administração Central. O quadro seguinte mostra essa evolução, 

com reporte a valores efectivos no que respeita ao ano de 2003: 

 

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - FUNDOS MUNICIPAIS
Valores: Milhares de euros

Transferências Correntes 2000 2001 2002 2003(*)
Fundo de Base Municipal - 535 596 617
Fundo de Coesão Municipal 1.672 1.411 1.558 1.919
Fundo Geral Municipal 3.527 3.680 3.904 3.712

TOTAL 5.199 5.626 6.058 6.248

Fonte: (*) ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses  

 

De registar que a diferença entre o total das Transferências Correntes e as provenientes 

dos Fundos Municipais se refere a verbas adicionais resultantes de regimes de 

cooperação técnica ou financeira e representam cerca de 500 mil euros em 2000 e 2001 

e entre 600 e 700 mil euros em 2002 e 2003, respectivamente. Assinale-se, ainda, que o 

crescimento das receitas provenientes dos Fundos Municipais têm vindo a diminuir 

substancialmente, tendo-se observado um crescimento de apenas 3% em 2003, contra os 

cerca de 8% registados nos dois anos precedentes.  

Os Impostos Directos são a segunda rubrica mais significativa (cerca de 38%, em 2002) 

pelo que importa referir as suas principais componentes em 2002: Contribuição 

Autárquica (50%), Sisa (42%) e Impostos sobre Veículos (8%).  
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Para 2003 foi prevista uma verba de cerca de 1.200 mil euros, referente ao lançamento 

de um novo imposto - a derrama, previsto na lei, ao qual até então a autarquia não 

havia recorrido. De notar que as previsões apontam para um crescimento de 20% nos 

Impostos Directos, ao contrário do crescimento verificado nos anos precedentes que não 

ultrapassou os 7%. 

 

COMPOSIÇÃO DOS IMPOSTOS DIRECTOS
Valores: Milhares de euros

Receitas Correntes
Valor % Valor % Valor % Valor %

Contribuição autárquica 2.247 44,9% 2.276 43,6% 2.747 49,3% 2.577 38,5%
Imposto Municipal s/ Veículos 388 7,8% 425 8,1% 471 8,5% 478 7,1%
Imposto de mais valias 0 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sisa 2.368 47,3% 2.515 48,3% 2.355 42,3% 2.384 35,7%
Derramas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.247 18,7%
Outros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total Impostos Directos 5.003 100,0% 5.217 100,0% 5.573 100,1% 6.686 100,0%

Nota: (*) Valores previsionais

2000 2001 2002 2003(*)

 

 

Quanto aos Impostos Indirectos, que representam, em 2002, 4% das Receitas Correntes, 

reportam-se a taxas e serviços gerais pagos pelas empresas, sendo mais significativa a 

capacidade de intervenção directa por parte da autarquia sobre esta categoria de 

recursos; destacam-se na composição dos mesmos as rubricas de Loteamentos e Obras e 

Actividades em Mercados, com um peso no seu conjunto que oscila entre os 70% e os 

75%. 

 

COMPOSIÇÃO DOS IMPOSTOS INDIRECTOS
Valores: Milhares de euros

Valor % Valor % Valor % Valor %
Actividades em Mercados 129 33,3% 136 28,1% 150 26,5% 21 5,1%
Loteamentos e Obras 138 35,7% 218 45,1% 273 48,2% 248 60,6%
Ocupação Via Pública 15 3,9% 21 4,3% 31 5,5% 24 5,9%
Publicidade 57 14,7% 60 12,4% 61 10,8% 65 15,9%
Esgotos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Outros 48 12,4% 49 10,1% 51 9,0% 51 12,5%
Total Impostos Indirectos 387 100,0% 484 100,0% 566 100,0% 409 100,0%

Nota: (*) Valores previsionais

2003(*)Receitas Correntes 2000 2001 2002
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Importa, ainda, atender que as restantes rubricas, embora pouco significativas em 

termos relativos, podem contribuir decisivamente para uma melhor performance das 

receitas correntes, uma vez que a capacidade de decisão directa da autarquia na gestão 

das mesmas se apresenta cada vez mais relevante. Neste âmbito incluem-se as Taxas, 

Multas e Outras Penalidades, os Rendimentos de Propriedade, assim como a Venda de 

Bens e Serviços Correntes os quais representam, no seu conjunto, 14% do total das 

Receitas Correntes em 2002, com uma perspectiva de crescimento para os 23% em 

2003. 

A análise dos Rácios de Estrutura da Receita, mostra que as Receitas Próprias do 

Município situam-se entre os 30% e 36% da Receita Total, o que vem confirmar a 

importância de uma aposta neste tipo de receitas. 

 

RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA
%

Rácios 2000 2001 2002
Receitas Próprias/Receita Total 36 30 33
Receita Interna/Receita Total 22 27 31
Impostos Directos/Receita Total 27 22 24
Venda de Bens e Serv. Correntes 6 6 6
Transferências Fundos Correntes e de Capital/Receita Total 47 40 44  

 

E.4. A análise global das despesas, evidencia uma tendência, que se pretende contrariar 

em 2003, de uma supremacia das Despesas Correntes relativamente às de Capital. 
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ANÁLISE GLOBAL DAS DESPESAS

Valor % Valor % Valor % Valor %
Despesas Correntes 10.538 56,7% 12.698 56,3% 13.029 53,7% 15.435 39,0%
Despesas de Capital 8.044 43,3% 9.848 43,7% 11.212 46,3% 24.136 61,0%

Total 18.582 100,0% 22.546 100,0% 24.241 100,0% 39.571 100,0%

Nota: (*) Valores previsionais

Valores: em milhares de euros

Despesas 2000 2001 2002 2003(*)

 

 

O quadro evolutivo da Despesa Global, mostra que as Despesas Correntes, após um 

acréscimo significativo em 2001, cresceram pouco em 2002, prevendo-se novo 

acréscimo significativo em 2003.  

A estrutura das Despesas Correntes, aponta para uma preponderância da rubrica 

Aquisição de Bens e Serviços, logo seguida das Despesas com Pessoal. A evolução nos 

dois últimos exercícios mostra um crescimento, em termos absolutos e relativos, das 

Aquisições de Bens e Serviços por diminuição do peso relativo das Despesas com 

Pessoal, cujo crescimento anual em termos absolutos foi de cerca de 10% ao ano, nos 

dois últimos exercícios. 

 

ESTRUTURA DAS DESPESAS CORRENTES

Valor % Valor % Valor % Valor %
Despesas com Pessoal 4.649 44,1% 4.987 39,3% 5.414 41,6% 5.992 38,8%
Aquisição de bens e serviços correntes 4.186 39,8% 5.653 44,5% 5.806 44,5% 7.275 47,2%
Juros e outros encargos 273 2,6% 289 2,3% 273 2,1% 234 1,5%
Transferências Correntes 1.396 13,2% 1.614 12,7% 1.412 10,8% 1.807 11,7%
Outras despesas correntes 34 0,3% 155 1,2% 124 1,0% 127 0,8%

Total 10.538 100,0% 12.698 100,0% 13.029 100,0% 15.435 100,0%

Nota: (*) Valores previsionais

 Valores: Milhares de euros

Despesas Correntes 2000 2001 2002 2003(*)

 

 

Ainda relativamente às Despesas com Pessoal, de acordo com a informação tratada no 

Relatório de Gestão de 2002, que compatibiliza a classificação anterior com a prevista 

no POCAL, destaca-se o facto de, apesar do crescimento que se tem vindo a verificar, 

os limites previstos na Lei 44/85, de 13 de Setembro, tanto para o Pessoal do Quadro 
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como para o Pessoal em qualquer outra situação, se encontrarem longe de ser atingidos; 

as folgas, neste domínio, são, respectivamente de 40% e 16%, face ao imposto pela 

legislação. 

Também as Transferências Correntes não são de desprezar na composição das Despesas 

Correntes (entre 11% e 13%); trata-se sobretudo de transferências para as Freguesias, 

isto é, despesas relacionadas com o princípio da solidariedade autárquica. 

De notar que as Despesas Correntes representam os encargos fixos da autarquia e 

rondam os 13 milhões de euros em 2002, com uma previsão de 15,4 milhões de euros 

para 2003, não contemplando o serviço da dívida, que se cifra em cerca de 1.400 

milhares de euros em 2002 e 2003.  

Importa verificar o grau de cobertura das Despesas Correntes pelos Fundos Autárquicos 

da mesma natureza, constatando-se que cada vez mais as autarquias têm necessidade de 

recorrer a receitas próprias para fazer face aos seus encargos fixos, mesmo considerando 

apenas os de natureza corrente; as receitas correntes provenientes do OE apenas 

permitem cobrir entre 46% e 40%, respectivamente em 2002 e 2003, das despesas 

daquela natureza. 

 

RÁCIO DE COBERTURA DA DESPESA CORRENTE PELOS FUNDOS AUTÁRQUICOS

2000 2001 2002 2003(*)
Fundos Autárquicos Correntes 5.199 5.626 6.058 6.248
Despesa Corrente 10.538 12.698 13.029 15.435
Fundos Autárquicos/ Despesa Corrente 49,3% 44,3% 46,5% 40,5%

Nota: (*) Valores previsionais

 Valores: Milhares de euros

 

 

Ao analisar-se a cobertura das rubricas mais significativas da Despesa Corrente pelos 

Fundos Autárquicos Correntes, verifica-se uma tendência para o seu peso decrescer nas 

despesas fixas da autarquia. Apenas o grau de cobertura do serviço da dívida regista um 
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acréscimo em 2003, por força das limitações legais ao endividamento bancário que têm 

sido impostas às autarquias nos últimos dois anos. 

 

RÁCIOS DE COBERTURA DA DESPESA PELOS FUNDOS AUTÁRQUICOS
%

2000 2001 2002 2003(*)
Fundos Autárquicos Correntes/Pessoal 112 113 112 104
Fundos Autárquicos Correntes/Aquisição de Bens e Serviços 124 99,5 105 86
Fundos Autárquicos Correntes/Serviço da Dívida 469 475 411 442

Nota: (*) Valores previsionais

Refª Relatório de Gestão de 2002 e análise directa dos dados de 2003

 

 

E.5. Quanto às Despesas de Capital, nota-se que estas têm vindo a registar um 

crescimento sustentado, estando previsto um acréscimo muito acentuado para 2003; no 

quadro seguinte evidencia-se que as Aquisições de Bens de Investimento têm registado 

um crescimento significativo, representando cerca de 80% do total em 2002, e 

estimando 90%, em 2003. Esta rubrica representa o investimento directo da autarquia e 

a análise da sua evolução e composição é fundamental, visto que a mesma permite 

avaliar as prioridades e a forma como a Município de Alcobaça se posiciona face ao 

desenvolvimento económico e social do concelho. 

 

ESTRUTURA DAS DESPESAS DE CAPITAL

Valor % Valor % Valor % Valor %
Aquisição de bens de capital 5.803 72,2% 6.695 68,0% 9.012 80,4% 21.808 90,4%
Transferências de capital 1.298 16,1% 1.703 17,3% 898 8,0% 1.145 4,7%
Activos financeiros 107 1,3% 554 5,6% 118 1,0% 0 0,0%
Passivos financeiros 836 10,4% 896 9,1% 1.184 10,6% 1.183 4,9%
Outras receitas de capital 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Reposições não abatidas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 8.044 100,0% 9.848 100,0% 11.212 100,0% 24.136 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

Valores: Milhares de euros

Despesas de Capital 2000 2001 2002 2003(*)
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Verifica-se que a cobertura das despesas desta natureza pelos Fundos Autárquicos de 

Capital tem registado um decréscimo continuado, sendo de 36% em 2002, com uma 

previsão de 17% para 2003; na realidade, as Despesas de Capital são realizadas cada 

vez mais com recurso à Poupança Corrente. 

 

RÁCIO DE COBERTURA DA DESPESA DE CAPITAL PELOS FUNDOS AUTÁRQUICOS   

2000 2001 2002 2003(*)
Fundos Autárquicos de Capital 3.466 3.749 4.039 4.165
Despesa de Capital 8.044 9.848 11.212 24.136

Fundos Autárquicos/ Despesa de Capital 43,1% 38,1% 36,0% 17,3%

Nota: (*)Valores previsionais

Valores: Milhares de euros

 

 

No domínio dos investimentos destacam-se as rubricas de Construções Diversas e de 

Outros Edifícios, responsáveis por mais de 82% do total dos investimentos realizados e 

previstos, destacando-se deste conjunto as verbas destinadas a Escolas, Viadutos, 

Arruamentos e Obras Complementares e Viação Rural. 

 

COMPOSIÇÃO DA RUBRICA AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO

Valor % Valor % Valor % Valor %
Terrenos 118 2,0% 77 1,2% 179 2,0% 295 1,4%
Habitação 108 1,9% 19 0,3% 90 1,0% 35 0,2%
Outros Edifícios 1.185 20,4% 2.726 40,7% 2.253 25,0% 6.510 29,8%
Construções Diversas 3.575 61,7% 3.183 47,5% 5.523 61,2% 13.521 62,0%
Material de Transporte 169 2,9% 167 2,5% 90 1,0% 125 0,6%
Maquinaria e Equipamento 606 10,4% 505 7,5% 718 8,0% 489 2,2%
Investim. Incorpóreos 0,0% 0,0% 0,0% 715 3,3%
Outros 42 0,7% 18 0,3% 159 1,8% 118 0,5%

Total 5.803 100,0% 6.695 100,0% 9.012 100,0% 21.808 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

                                                                                                         Valores: Milhares de euros

Investimento 2000 2001 2002 2003
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A Aquisição de Bens de Investimento, rubrica mais relevante para a actividade do 

município, tem vindo a ser conseguida em grande parte à custa da Poupança Corrente, 

dos Fundos Comunitários e do endividamento bancário. 

Das restantes rubricas de Despesas de Capital destacam-se ainda as Transferências de 

Capital que representam investimentos indirectos da autarquia para benefício do 

concelho como um todo, uma vez que se trata essencialmente de transferências para as 

Freguesias e para os Serviços Municipalizados, destinadas a financiar parte ou a 

totalidade das respectivas despesas de investimento.  

Também a rubrica da Activos Financeiros se insere nesta perspectiva, dado que o 

montante significativo observado em 2001 se reporta a participações financeiras da 

autarquia em várias empresas municipais, com actividades relevantes para o 

desenvolvimento económico do Município. 

Por último, a rubrica de Passivos Financeiros, que se refere a amortizações de 

empréstimos de médio e longo prazo, será objecto de análise no ponto que trata do 

endividamento bancário. 

E. 6. A composição das Receitas de Capital revela um peso crescente das Transferências 

de Capital, o qual atingiu os 92 % em 2002. Contudo, no orçamento para 2003, está 

prevista uma menor dependência desta rubrica, estimando-se que a Venda de Bens de 

Investimento poderá contribuir com 40%, denotando a procura de novas soluções para 

um problema crónico que é a insuficiência das transferências de capital para fazer face 

às despesas do mesmo tipo.  
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COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL 

Valor % Valor % Valor % Valor %
Vendas de bens de investimento 267 4,7% 581 5,7% 292 3,6% 8.146 40,2%
Transferências de capital 4.392 76,8% 6.360 62,2% 7.498 92,1% 11.044 54,4%
Activos financeiros 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 438 2,2%
Passivos financeiros 1.048 18,3% 3.283 32,1% 354 4,3% 143 0,7%
Outras receitas de capital 13 0,2% 0 0,0% 4 0,0% 508 2,5%
Reposições não abatidas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 5.720 100,0% 10.224 100,0% 8.148 100,0% 20.279 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

Valores: Milhares de euros

Receitas de Capital 2000 2001 2002 2003(*)

 

 

De recordar que as Transferências de Capital têm a sua origem essencialmente nos 

Fundos provenientes do OE, em consonância com as regras previstas na Lei das 

Finanças Locais (74%) e, ainda, nas verbas recebidas no âmbito do QCA III - FEDER 

(26%), esta última directamente relacionada com a capacidade de execução do Plano 

Plurianual de Investimentos. O quadro seguinte evidencia essa evolução no que 

concerne aos Fundos Municipais: 

 

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - FUNDOS MUNICIPAIS

Transferências de Capital 2000 2001 2002 2003(*)
Fundo de Base Municipal - 356 397 412
Fundo de Coesão Municipal 1.115 940 1.039 1.279
Fundo Geral Municipal 2.351 2.453 2.603 2.474

Total 3.466 3.749 4.039 4.165

Fonte: (*) ANMP - Associação Nacional dos Municípios Portugueses

                                                                                       Valores em milhares de euros

 

 

Tal como referido para as Transferências Correntes, também aqui se verifica uma 

diminuição progressiva do crescimento anual destas rubricas. 

Ainda no que respeita às Receitas de Capital importa referir que para além dos Fundos 

Municipais atribuídos de acordo com o artº 10º da Lei das Finanças Locais, as 

autarquias recebem verbas significativas relacionadas com as várias situações previstas 

no artº 7º da mesma Lei e que genericamente são "verbas para financiamento de 
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projectos das autarquias locais de grande relevância para o desenvolvimento regional e 

local, quando se verifique a sua urgência e a comprovada e manifesta incapacidade 

financeira das autarquias para lhes fazer face". Estas verbas são afectas a projectos e 

programas de investimento específicos enquadrados no Plano Plurianual de 

Investimentos; são fundamentalmente fundos comunitários e representaram 2.611 

milhares de euros em 2001 e 3.478 milhares de euros em 2002. Saliente-se que a estas 

verbas normalmente financiam apenas parte de projectos aprovados ao abrigo do Plano 

Plurianual de Investimentos e a sua efectiva utilização está dependente da capacidade da 

autarquia em concorrer com fundos próprios, o que na prática equivale à sua capacidade 

para recorrer ao endividamento bancário. 

A Venda de Bens de Investimento comporta o recurso à alienação de Terrenos e 

Recursos Naturais e Equipamento de Transporte; a sua crescente importância nas 

perspectivas de realização de Receitas de Capital deve ser analisada em consonância 

com uma adequada gestão e rentabilização dos activos fixos existentes e poderá 

constituir uma potencial fonte alternativa de financiamento da autarquia. 

E.7. O endividamento de curto prazo no triénio 2000/2002 resultou, apenas, de encargos 

assumidos e não pagos no final do exercício, que se traduziram essencialmente em 

dívidas a fornecedores de imobilizado no âmbito da execução de projectos enquadrados 

no Plano Plurianual de Investimentos.  

Este tipo de dívida teve o seu início em 2001, tendo diminuído no ano transacto em 

cerca de 30% e está directamente associada ao grande esforço de investimento realizado 

pela autarquia nos últimos dois anos e com a necessidade de alcançar um elevado grau 

de realização dos projectos acima mencionados. 
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COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA DE CURTO PRAZO      

Valor % Valor % Valor %
Fornecedores C/Corrente 18 100% 0 0% 647 15%
Fornecedores de Imobilizado 0 0% 5.316 100% 3.084 71%
Outros Credores 0 0% 0 0% 637 15%

Total 18 100% 5.316 100% 4.368 100%

Valores: Milhares de euros

Investimento 2000 2001 2002

 

 

Tomando dados relativos a 2002, por falta de elementos comparáveis nos anos 

precedentes, nota-se que cerca de 82% da dívida de curto prazo se centra na rubrica 

Aquisição de Bens de Investimento, enquanto apenas 18% se refere a Aquisição de 

Bens e Serviços Correntes, ou seja, despesas de funcionamento. 

PRINCIPAL DÍVIDA DE CURTO PRAZO POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Classificação Económica
Valor %

1. Total Despesas Correntes 654 17,0%
Aquisição de Bens e Serviços 647 17,0%
Transferências Correntes 6 0,0%
Outras Despesas Correntes 1 0,0%

2. Total Despesas de Capital 3.091 83,0%
Aquisição de Bens de Investimento 3.084 83,0%
Transferências de Capital 7 0,0%

Total da Dívida (1+2) 3.745 100,0%

2002
                                                                                       Valores: Milhares de euros

 

 

Estas dívidas a terceiros foram liquidadas integralmente durante o ano de 2003, 

cumprindo-se o carácter de curto prazo das mesmas; desconhece-se o montante exacto 

em dívida no final de 2003, mas sabe-se que é da mesma ordem de grandeza e se 

reporta apenas a aquisições de bens e serviços efectuadas durante o corrente exercício.  

E.8. Neste ponto importa reter a evolução da dívida municipal no triénio, verificando-se 

uma preocupação dos responsáveis autárquicos em reduzir o montante da dívida, 
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aumentando as amortizações de capital e, em simultâneo, diminuindo a utilização de 

novos empréstimos. 

 

EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - SERVIÇO DA DÍVIDA

2000 2001 2002 2003(*)
Amortizações 835 896 1158 1129
Juros Remuneratórios 244 289 293 285
Juros de Mora 0 0 0 0
Total 1.079 1.185 1.451 1.414
Nota: (*)Valores previsionais

                                                                                               Valores: Milhares de euros

 

 

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL - 2000/2003

2000 2001 2002 2003(*)
1. Capital em Divida em 01 Janeiro 6.285 6.497 8.884 8.080
2. Utilização de Empréstimos 1.047 3.283 354 1.447
3. Juros Capitalizados 0 0 0 0
4. Amortização de Capital 835 896 1.158 1.129
5. Capital em Dívida em 31 Dezembro (1+2+3-4) 6.497 8.884 8.080 8.398

Endividamento Líquido (5-1) 212 2.387 -804 318

Nota: (*)Valores previsionais

                                                                                                                      Valores: Milhares de euros

 

 

De salientar que em termos legais a taxa de utilização da capacidade de endividamento 

era, em finais de 2002 e de acordo com as regras em vigor na altura, de apenas 48,7%, 

tendo sido considerado para o efeito o limite máximo para o serviço da dívida, ou seja, 

25% dos Fundos Municipais atribuídos à autarquia; aplicando os novos critérios 

previstos no Decreto-Lei 54/2003, de 28/03, que reduzem aquele limite para 12,5%, 

verifica-se que o grau de endividamento se encontra no seu limite. 

Aliás a possibilidade de utilização de novos empréstimos, durante o ano de 2003, só foi 

possível por força do rateio que permitiu um endividamento suplementar de 1.240 mil 

euros, consequência da constante preocupação dos responsáveis autárquicos em cumprir 

escrupulosamente os limites legais.  
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E.9. Na sequência da adopção do POCAL a partir de 2002, a apreciação das opções 

estratégicas do município, em termos quer de investimentos quer de despesas correntes, 

faz-se através das Grandes Opções do Plano, em substituição do Plano de Actividades 

anteriormente elaborado. 

Assim, para uma análise do triénio, será utilizada por vezes informação não 

inteiramente comparável, até porque a classificação orgânica anteriormente prevista não 

coincide com as novas exigências do POCAL, que articula a classificação funcional 

(áreas de actuação por actividade) com a classificação orgânica (departamentos 

internos). 

As Grandes Opções do Plano compreendem o Plano das Actividades Mais Relevantes 

(PAMR) o Plano Plurianual de Investimentos (PPI), abarcando este último as principais 

actividades de investimento e, o primeiro, as actividades mais significativas associadas 

com a actividade correntes da autarquia e, também, algumas despesas de investimento 

não enquadradas no PPI. 

Em termos globais, e de acordo com os dados dos Planos de Actividades para 2000 e 

2001, a execução dos principais objectivos definidos nos respectivos planos, procurando 

uma equivalência por classificação funcional, pode ser observada no quadro seguinte: 

 

OBJECTIVOS POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Classificação Funcional
Valor % Valor %

Funções Gerais 2.123 22,2% 4.149 25,2%
Funções Sociais 4.154 43,6% 6.639 40,2%
Funções Económicas 3.259 34,2% 5.696 34,6%

Total 9.536 100,0% 16.484 100,0%

                                                                                   Valores: Milhares de euros
2000 2001
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Dada a significativa importância das funções sociais e económicas analisar-se-ão de 

seguida as várias rubricas que as compõem. 

 

Valor % Valor %
1. Funções Gerais 2.123 22,2% 4.149 25,2%

Adm. Autárquica e melhoria Serviços Municipalizados 1.767 18,5% 3.942 23,9%
Protecção Civil 356 3,7% 207 1,3%

2. Funções Sociais 4.154 43,5% 6.639 40,2%
Educação 437 4,6% 927 5,6%
Cultura 580 6,1% 1.675 10,1%
Desportos e Tempos Livres 691 7,2% 1.513 9,2%
Acção Social 758 7,9% 742 4,5%
Saúde 0 0,0% 27 0,2%
Habitação e Urbanismo 1.222 12,8% 733 4,4%
Defesa Meio Ambiente 110 1,2% 124 0,8%
Salubridade 356 3,7% 898 5,4%

3. Funções Económicas 3.259 34,3% 5.696 34,6%
Desenv. Económico e Abastecimento Público 978 10,3% 1.233 7,5%
Transportes e Comunicações 2.281 24,0% 4.463 27,1%

Total Geral (1+2+3) 9.536 100,0% 16.484 100,0%

EXECUÇÃO DOS OBJECTIVOS DO PLANO DE ACTIVIDADES
                                                                                                                Valores: Milhares de euros

Objectivos 2000 2001

 

 

Nas Funções Sociais destacam-se as actividades relacionadas com a Cultura, Desporto e 

Tempos Livres, Educação e Acção Social (quase 70% das mesmas). 

As Funções Económicas representam apenas 35% do total das actividades 

desenvolvidas naqueles anos, sendo que os Transportes e Comunicações detêm um peso 

superior a 70%. Esta tendência mantêm-se em 2002, embora as previsões para 2003 

apontem para uma maior relevância das actividades inseridas na área económica. 

As Grandes Opções do Plano, contemplando os anos de 2002 e 2003, este último em 

termos previsionais, apresentam a seguinte estrutura por áreas funcionais: 
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OBJECTIVOS POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Valor % Valor %
Funções Gerais 1.980 14,2% 2.458 8,7%
Funções Sociais 6.168 44,3% 11.822 42,0%
Funções Económicas 5.161 37,0% 12.912 45,8%
Outras Funções 619 4,5% 990 3,5%

Total 13.928 100,0% 28.182 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

                                                                                  Valores: Milhares de euros

Classificação Funcional 2002 2003(*)

 

 

Uma análise mais detalhada de cada uma das áreas funcionais evidencia: 

• as funções sociais continuam a ser preponderantes e, dentro delas, as actividades 

de Desporto, Recreio e Lazer e Cultura representam mais de 70% 

(respectivamente 43% e 17%); 

• as funções económicas, cuja importância relativa tende a aumentar, centra-se 

sobretudo na área dos Transportes Rodoviários (83% e 95% respectivamente 

para os anos de 2002 e 2003); 
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AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Valor % Valor %
1. Funções Gerais 1.980 14,2% 2.458 8,7%

Administração Geral 1.822 13,1% 2.268 8,0%
Protecção Civil 158 1,1% 190 0,7%

2. Funções Sociais 6.168 44,3% 11.822 42,0%
Desporto, Recreio e Lazer 1.898 13,6% 1.113 3,9%
Ensino não Superior 24 0,2% 82 0,3%
Serviços Auxiliares de Ensino 1.223 8,8% 1.946 7,0%
Serviços Individuais de Saúde 19 0,1% 35 0,1%
Acção Social 238 1,7% 369 1,3%
Habitação 52 0,4% 34 0,1%
Ordenamento do Território 679 4,9% 1.186 4,2%
Resíduos Sólidos 590 4,2% 1.300 4,6%
Cultura 1.333 9,6% 5.077 18,1%
Outras actividades cívicas e religiosas 0 0,0% 8 0,0%
Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 112 0,8% 672 2,4%

3. Funções Económicas 5.161 37,0% 12.912 45,8%
Indústria e Energia 895 6,4% 624 2,2%
Transportes Rodoviários 4.263 30,6% 12.267 43,6%
Comércio e Turismo 0 0,0% 14 0,0%
Mercados e Feiras 3 0,0% 6 0,0%
Outras funções económicas 0 0,0% 1 0,0%

4. Outras Funções 619 4,5% 990 3,5%
Diversas não especificadas 143 1,0% 167 0,6%
Operações da dívida autárquica 343 2,5% 600 2,1%
Transferências entre Administrações 133 1,0% 223 0,8%

Total Geral (1+2+3+4) 13.928 100,0% 28.182 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

Classificação Funcional

                                                                                                                                  Valores: Milhares de euros
2002 2003(*)

 

 

Dentro das Grandes Opções do Plano são de realçar as actividades afectas ao Plano 

Plurianual de Investimentos, dado que as mesmas são representativas de mais de 50% 

da despesa efectuada. De seguida efectua-se uma análise comparativa, quer em termos 

globais quer por funções, das realizações registadas em 2002 com as previsões para 

2003.  
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS POR FUNÇÕES

Valor % Valor %
Funções Gerais 1.037 11,5% 1.696 7,8%
Funções Sociais 3.577 39,7% 7.677 35,2%
Funções Económicas 4.398 48,8% 12.427 57,0%
Outras Funções 0 0,0% 8 0,0%

Total 9.012 100,0% 21.808 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

                                                                                        Valores: Milhares de euros

Classificação Funcional 2002 2003(*)

 

 

As previsões de crescimento para 2003 têm de ser encaradas com alguma precaução, já 

que as taxas de execução destas actividades são normalmente bastante baixas (em 2002 

a taxa global de execução não excedeu os 26%); observa-se, contudo, que tanto o 

investimento realizado como o previsto incide sobretudo (49% e 57%, respectivamente) 

nas áreas económicas e dentro destas destaca-se o investimento em Transportes 

Rodoviários, que aparece como a principal prioridade da autarquia (47% em 2002 e 

56% nas previsões para 2003). 

É bastante clara a aposta dos responsáveis municipais nas redes viárias, que constituem 

as grandes opções inseridas no PPI, conforme relevam as principais áreas abrangidas 

por aquele Plano: 

 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO - FUNÇÃO ECONÓMICA

Valor % Valor %
Indústria e Energia 132 3,0% 154 1,3%
Transportes Rodoviários 4.263 96,9% 12.261 98,7%
Comércio e Turismo 5 0,0%
Mercados e Feiras 3 0,1% 6 0,0%
Outras funções económicas 1 0,0%

Total 4.398 100,0% 12.427 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

                                                                                Valores: Milhares de euros
2002 2003(*)Classificação Funcional
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Contudo, os investimentos em actividades que se enquadram nas Funções Sociais não 

deixam de ser bastante significativos (cerca de 40%), sendo de referir que três tipo de 

actividades são responsáveis por cerca de 80% das despesas de investimento nesta área: 

Desporto, Recreio e Lazer, Cultura e Ordenamento do Território.  

 
AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Valor % Valor %
Funções Sociais

Desporto, Recreio e Lazer 1.417 39,7% 564 7,3%
Ensino não Superior 21 0,6% 35 0,5%
Serviços Auxiliares de Ensino 481 13,4% 1.208 15,7%
Serviços Individuais de Saúde 19 0,5% 35 0,5%
Acção Social 0 0,0% 0 0,0%
Habitação 52 1,5% 34 0,4%
Ordenamento do Território 679 19,0% 1.186 15,4%
Resíduos Sólidos 0 0,0% 5 0,1%
Cultura 817 22,8% 4.094 53,4%
Outras actividades cívicas e religiosas 0 0,0% 0 0,0%
Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 91 2,5% 516 6,7%

Total 3.577 100,0% 7.677 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

                                                                                                                                        Valores: Milhares de euros

Classificação Funcional 2002 2003(*)

 
 
 

Também aqui se deve ter em atenção que, embora os valores previstos no orçamento de 

2003 representem um crescimento de cerca de 50%, relativamente a 2002, as taxas de 

execução são normalmente das mais baixas (21% em 2002), desconhecendo-se a 

efectiva evolução registada. 

No tocante o Plano de Actividades Mais Relevantes, embora com menor expressão em 

termos previsionais, acaba por ter uma importância muito significativa no conjunto das 

Grandes Opções do Plano, uma vez que o seu grau de execução é geralmente muito 

elevado (87% em 2002). As actividades afectas a este Plano (PAMR) referem-se 

sobretudo a despesas correntes (79%), embora as despesas de capital representem ainda 

21%, valor que não deve ser desprezado pois se trata de investimento, ainda que não 

enquadrado no PPI. 

Em termos da sua composição, constata-se que as Funções Sociais são de longe as mais 

significativas. 
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PLANO DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES POR FUNÇÕES

Valor % Valor %
Funções Gerais 943 19,2% 762 12,0%
Funções Sociais 2.590 52,7% 4.145 65,0%
Funções Económicas 763 15,5% 485 7,6%
Outras Funções 619 12,6% 981 15,4%

Total 4.915 100,0% 6.373 100,0%

Nota: (*)Valores previsionais

                                                                                       Valores: Milhares de euros

Classificação Funcional 2002 2003 (*)

 
 
 

E.10 A vertente económico-financeira vai ser analisada com base nos elementos 

constantes do Balanço e da Demonstração de Resultados, peças contabilísticas 

elaboradas de acordo com as exigências do POCAL com início em 2002, não estando 

disponíveis dados oficiais relativos a 2003. 

Assim, ao contrário da vertente orçamental, não é possível efectuar uma análise 

comparativa com os anos precedentes.  

No âmbito dos proveitos operacionais obtidos pela autarquia em 2002, verifica-se que 

as transferências do OE representam 60% do total.  

É de assinalar que não existe uma relação entre a natureza da receita proveniente do 

Estado e a sua aplicação, uma vez que, de acordo com os preceitos da Lei das Finanças 

Locais, as receitas das autarquias com origem na participação nos impostos do Estado 

devem ser inscritas nos orçamentos municipais 60% como Receita Corrente e 40% 

como Receita de Capital; assim, não é cumprido o princípio da especialização dos 

exercícios, dado não ser possível relacionar a receita com o investimento, a não ser no 

que se refere aos subsídios destinados ao investimento e inscritos no OE para as 

autarquias ao abrigo de contratos específicos de cooperação técnica e financeira. 

Nestes termos é de questionar-se qual o significado em termos económicos dos 

proveitos operacionais, já que a sua componente mais significativa são precisamente as 

Transferências do OE.  
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PROVEITOS OPERACIONAIS - 2002

Descrição Valor %
Vendas e Prestações de Serviços 1.444 7,7%
Trabalhos para a própria empresa 0 0,0%
Impostos e taxas 6.620 35,1%
Proveitos suplementares 57 0,3%
Transferências e subsídios obtidos 10.709 56,9%
Outros proveitos e ganhos operacionais 0 0,0%

Total Proveitos Operacionais 18.830 100,0%

                                                                    Valores: Milhares de euros

 
 

Na realidade o total dos proveitos em 2002 deveria reflectir somente as receitas 

correntes, pelo que o valor corrigido desses proveitos após a dedução das receitas de 

capital seria de 10.682 mil euros, não sendo portanto suficientes para cobrir os custos 

operacionais, que totalizaram 12.396 mil euros. 

Por outro lado, a estrutura de custos em 2002 revela que as Despesas com Pessoal são a 

principal componente dos custos operacionais, logo seguida dos Fornecimentos e 

Serviços Externos, totalizando ambas 80% dos custos desta natureza. 

 
CUSTOS OPERACIONAIS - 2002

Descrição Valor %
CMVMC 560 4,5%
Fornecimentos e Serviços Externos 4.535 36,6%
Custos com Pessoal 5.382 43,4%
Transferência e subsídios correntes concedidos 1.341 10,8%
Amortizações do exercício 545 4,4%
Provisões do exercício 0 0,0%
Outros custos e perdas operacionais 33 0,3%

Total Custos Operacionais 12.396 100,0%

                                                                              Valores: Milhares de euros

 
 

Os custos financeiros bem como os custos extraordinários têm pouco significado na 

composição do Resultado Líquido. É de referir que os resultados extraordinários são 

afectados por custos no montante de cerca de 875 mil euros que respeitam a 
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Transferências Concedidas, rubrica que na realidade não tem um carácter 

extraordinário. 

No quadro que se insere seguidamente evidencia-se o Resultado Líquido do Exercício, 

segundo duas ópticas, mas que deve ser interpretado atendendo às limitações que têm 

vindo a ser enunciadas. 

 
RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - 2002

Descrição Valor 
Apresentado Valor Corrigido

Proveitos Operacionais 18.830 10.682 (*)
Custos Operacionais 12.396 12.396
     Resultados Operacionais 6.434 -1.714
Resultados Financeiras -241 -241
Resultados Extraordinários -592 -592
     Resultado Líquido do Exercício 5.601 -2.547

Nota: (*) Deduzido de receitas de capital

                                                                                      Valores: Milhares de euros

 
 

Deste modo, a análise de rentabilidade económica é difícil de ser determinada, a não ser 

por força da avaliação da economia e eficiência dos recursos utilizados, avaliação só 

possível de concretizar com base em elementos da contabilidade interna da autarquia, 

que se encontra em início de implementação.  

Passando à análise dos vários componentes do Balanço de 2002, constata-se que a 

componente com maior significado no Activo são as imobilizações corpóreas, as quais 

registaram, em 2002, um acréscimo de mais de 7 milhões de euros, o que mostra o 

elevado esforço efectuado na área do investimento. 
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ESTRUTURA DO ACTIVO - 2002

Valor % Valor %
Bens de Domínio Público 4.551 20,1% 4.636 15,6%
Imobilizações Incorpóreas 41 0,2% 323 1,1%
Imobilizações Corpóreas 8.565 37,7% 15.892 53,6%
Investimentos Financeiros 2.326 10,3% 2.678 9,1%
Existências 55 0,2% 55 0,2%
Dívidas de Terceiros - curto prazo 4.925 21,7% 4.925 16,6%
Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa 2.228 9,8% 1.120 3,8%

Total do Activo 22.691 100,0% 29.629 100,0%

                                                                                                                    Valores: Milhares de euros

Classificação do POCAL Inicial Final

 
 

Relativamente ao Imobilizado Corpóreo interessa assinalar que esta rubrica compreende 

os bens móveis e imóveis e, ainda, o Imobilizado em Curso. Com base no quadro que 

espelha a estrutura do Imobilizado Corpóreo verifica-se que o Imobilizado em Curso 

representa, em finais de 2002, 62% das Imobilizações Corpóreas reflectindo-se nesta 

rubrica a quase totalidade dos investimentos efectuados, ao passo que os bens imóveis 

(terrenos e edifícios), surgem com um montante que ronda apenas os 4 milhões de euros 

(24% do total do imobilizado corpóreo).  

 

ESTRUTURA DO IMOBILIZADO CORPÓREO - 2002

Valor % Valor %
Terrenos e recursos naturais 181 2,1% 209 1,3%
Edifícios e outras construções 3.791 44,3% 3.837 24,1%
Equipamento básico 711 8,3% 882 5,5%
Equipamento de transporte 757 8,8% 659 4,1%
Ferramentas e utensílios 13 0,2% 12 0,1%
Equipamento administrativo 414 4,8% 376 2,4%
Taras e vasilhame 0 0,0% 0 0,0%
Outras imobilizações corpóreas 39 0,5% 40 0,3%
Imobilizações em curso 2.659 31,0% 9.877 62,2%
Adiantamentos por conta de imob. corpóreas 0 0,0% 0 0,0%

Total 8.565 100,0% 15.892 100,0%

                                                                                                             Valores: Milhares de euros

Classificação do POCAL Inicial Final
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Refira-se que a valorização do património inicial foi efectuada essencialmente ao custo 

de aquisição, não tendo sido realizadas quaisquer reavaliações do mesmo; acresce, 

ainda, que apenas foram reconhecidos os bens imóveis, prédios rústicos e urbanos, cuja 

titularidade se achava registada na Conservatório do Registo Predial, e muitos deles 

pelo valor simbólico constante dos registos oficiais. Assim, o valor do património 

reconhecido no Balanço está muito longe de espelhar a realidade patrimonial e, para 

além disso, está por reconhecer um vasto conjunto de bens imóveis que, por omissão de 

registo, não foram objecto de reconhecimento contabilístico. 

Esta questão reveste-se de particular importância, até porque está previsto no orçamento 

para 2003 o recurso a alienação de imobilizado no montante mais de 8 milhões de euros 

(cerca de 40% das receitas de capital previstas). Por outro lado, uma gestão criteriosa do 

património constitui uma das vertentes essenciais da boa governação pública e tal não é 

possível sem que os responsáveis autárquicos possuam uma inventariação completa de 

todos os seus bens imóveis, devidamente avaliados por forma a reflectirem tanto quanto 

possível os valores de mercado.  

Quanto aos Bens de Domínio Público, representativos de 16% dos activos no final de 

2002, apenas compreendem os bens inseridos neste regime que se reportam a obras em 

curso, contabilizados pelo custo da obra à data de fecho do Balanço; encontra-se por 

reconhecer e valorizar um vasto património neste domínio, gerador de eventuais 

potencialidades em termos financeiros. 

Importa, ainda, registar que as Dívidas de Terceiros de Curto Prazo (22% do total do 

Activo) se referem a créditos sobre os Serviços Municipalizados (SMAS), configurando 

um investimento financeiro, dado o seu caracter de médio e longo prazo. 

Por sua vez, os Investimentos Financeiros, reportam-se quase exclusivamente a 

participações no capital de diversas empresas municipais, cuja actividade é de manifesto 

interesse para o desenvolvimento económico e social do concelho - destacam-se pela 

sua importância relativa as participações no "Mercoalcobaça" e nas "Águas do Oeste".  
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Quanto à evolução e estrutura do Passivo e dos Fundos Próprios, em 2002, é de realçar 

a diminuição verificada nas Dívidas a Terceiros, de curto e médio prazo. Recorde-se 

que estas dívidas resultam da execução do Plano Plurianual de Investimentos; as 

primeiras reportam a endividamento bancário e as segundas respeitam essencialmente a 

dívidas a fornecedores de imobilizado, em complemento das realizações previstas no 

referido Plano.  

 

ESTRUTURA DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO - 2002

Valor % Valor %

1. Fundos Próprios 5.582 24,6% 11.183 37,7%

Património 5.582 24,6% 5.582 18,8%
Resultados Líquido do Exercício 0 0,0% 5.601 18,9%

2. Passivo 17.109 75,4% 18.446 62,3%

Dívidas a Terceiras - M/L Prazo 8.884 39,2% 8.080 27,3%
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 5.679 25,0% 4.368 14,8%
Acréscimos e Diferimentos 2.546 11,2% 5.998 20,2%

Total dos Fundos Próprios e Passivo (1+2) 22.691 100,0% 29.629 100,0%

                                                                                                               Valores: Milhares de euros

Classificação do POCAL Inicial Final

 
 
 

Assinale-se que a rubrica de Acréscimos e Diferimentos refere-se exclusivamente a 

Proveitos Diferidos, que não são mais do que os subsídios recebidos pela autarquia e 

destinados ao financiamento de projectos de investimento específicos; este montante, 

em obediência ao princípio do balanceamento entre custos e proveitos, dará origem a 

proveitos extraordinários em exercícios futuros, à medida que as obras em curso forem 

sendo concluídas e se contabilizem as respectivas amortizações, as quais por sua vez 

serão reconhecidas como custos operacionais. 

Quanto aos Fundos Próprios realce-se que, por um lado, o património inicial 

encontra-se nitidamente subavaliado devido às insuficiências já mencionadas no que se 

refere ao reconhecimento e valorização inicial dos bens imóveis, sejam ou não 

enquadráveis nos Bens de Domínio Público e, por outro, os resultados do exercício, que 
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vêm reforçar os Fundos Próprios, estão sobreavaliados por força da contabilização da 

totalidade das receitas como proveitos operacionais.  

F. CONTRIBUTO DAS FINANÇAS LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS 

MUNICÍPIOS 

F.1. A Constituição Portuguesa define que as autarquias locais têm património e 

finanças próprias (Artigo 238º). 

Também a Lei das Finanças Locais – Lei nº 42/98, de 6 de Agosto – considera que os 

municípios e as freguesias têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos 

respectivos órgãos (Artigo 2º). 

Considera-se ainda, constitucionalmente, que o regime das finanças locais visará a justa 

repartição dos recursos públicos pelo Estado e pelas autarquias e a necessária correcção 

das desigualdades entre autarquias do mesmo grau. 

Quanto às receitas próprias das autarquias locais considera-se que nelas se incluem 

obrigatoriamente as provenientes da gestão do seu património e as cobradas pela 

utilização dos seus serviços. 

Um sistema político compreende vários patamares de poderes e de funções procurando-

se precisar, cada vez mais, que funções cabem desempenhar os principais órgãos de 

poder. 

Neste sentido, e de acordo com a classificação de Musgrave (1959), as funções da 

política orçamental podem agrupar-se nas três grandes categorias seguintes: 

- de estabilização, 

- de distribuição, 

- e de afectação. 
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A função de estabilização económica abarca os principais aspectos macroeconómicos 

do funcionamento corrente de uma economia de mercado e tem por objectivos alcançar 

a estabilidade dos preços, conseguir um nível elevado de emprego e atingir o equilíbrio 

dos pagamentos externos. 

Quanto à função de distribuição destina-se a alcançar uma mais justa distribuição de 

rendimento nacional recorrendo, para o efeito, a medidas de natureza fiscal e a sistema 

de transferências para os particulares. 

Estas duas funções, pela sua natureza e pelos instrumentos a que tem de recorrer para 

atingir as suas finalidades, são mais eficazmente desempenhadas ao nível do governo 

nacional. 

Por sua vez, a função de afectação tem por objectivo a afectação eficiente de recursos 

pelo que deve ser repartida pelos diferentes níveis de poder consoante as características 

dos bens públicos. 

No domínio dos bens públicos é usual apresentar a seguinte classificação: 

- bens colectivos puros ou bens públicos puros, isto é, bens caracterizados por 

consumo sem rivalidades e não exclusão o que significa que os bens são 

usufruídos por um indivíduo não havendo redução de benefícios para outros 

indivíduos que deles usufruírem e que, pelas suas características, é difícil ou 

impossível excluir um potencial consumidor (de que são exemplos os faróis 

marítimos e a iluminação pública); 

- bens colectivos mistos ou semi-públicos, ou seja, bens de consumo sem 

rivalidades mas aos quais se pode aplicar a exclusão, de que são exemplo as 

auto-estradas e parques de estacionamento; 

- bens de mérito que segundo Musgrave são bens ou serviços que embora com 

características privadas, devido ao consumo com rivalidades e exclusão possível, 

são elevados à categoria de bens públicos por decisão política, por gerarem 



 

SaeR - Março 2004 - 299 

grandes externalidades ou por simples opção de natureza governamental – caso 

da habitação social e algumas actividades desportivas e culturais.  

F.2. No âmbito de cada autarquia convirá distinguir os tipos de bens que são 

fornecidos pelo poder local, bem como as actividades que a autarquia terá de 

desenvolver directamente, as que pode ceder a privados ou em parceria, e também as 

que deverá exercer de forma empresarial através de empresas municipais, a fim de 

melhorar a eficiência produtiva e promover o desenvolvimento do município. 

A extensão dos serviços colectivos que possam ser contratados às empresas privadas 

passa, primeiramente, pela elaboração de uma lista de actividades incluindo serviços ou 

bens privados ou semi-públicos que se caracterizam pela possibilidade de exclusão – 

condição essencial para que funcionem os mecanismos de mercado – como, por 

exemplo, serviços de segurança, gestão de espaços verdes, recolha de lixo, entre outros. 

A contratação desses bens ou serviços a empresas privadas passará pelo lançamento de 

concursos públicos, especificando-se nos cadernos de encargos as condições a que os 

concorrentes terão de obedecer, bem como os níveis de qualidade que terão de prestar. 

A vantagem de introduzir mecanismos de mercado nestas actividades prestadas pelas 

autarquias tem em vista conseguir redução de custos e/ou obter melhorias de qualidade 

de serviços. 

Por outro lado, importa referir que, através da Lei nº 58/98, de 18 de Agosto – Lei-

Quadro das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais – procurou-se conciliar 

o princípio da eficácia da iniciativa económica municipal, com a promoção da eficiência 

na gestão produtiva e com a salvaguarda da transparência no sector. Este diploma 

classifica as empresas de âmbito municipal, intermunicipal ou regional e em função da 

composição do capital estatutário. 

Neste domínio, consideram-se as empresas públicas (empresas em que os municípios, 

associações de municípios ou regiões administrativas detenham a totalidade do capital), 
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as empresas de capitais públicos (empresas em que os municípios, associações de 

municípios ou regiões administrativas detenham participação de capital com outras 

entidades públicas) e as empresas de capitais maioritariamente públicas (aquelas em os 

municípios, associações de municípios ou regiões administrativas detenham a maioria 

do capital em associação com entidades privadas).  

Este diploma estabeleceu as condições para a criação de um leque variado de empresas 

municipais, nomeadamente para a gestão de equipamentos sociais, para a habitação 

social, para o saneamento básico e para a gestão de equipamentos desportivos. 

Contudo, para além da eficácia e da eficiência que se pretende atingir com este tipo de 

empresas, necessário se torna também sujeitá-las a um conveniente controlo através de 

adequadas auditorias, a fim de assegurar que se atinjam os objectivos propostos com 

uma gestão eficiente dos recursos que são consagrados às actividades desenvolvidas por 

essas empresas e em obediência às normas a que estão subordinadas. 

F.3. As orientações no domínio da prestação de bens ou serviços públicos por parte 

dos poderes locais apontam para que se preste cada vez mais uma atenção muito 

especial à fixação dos preços desses bens ou serviços procurando-se, sempre que 

possível, cobrir os respectivos custos que se têm de suportar com esses bens ou 

serviços e tendo em vista a melhoria da sua qualidade, que deverá ser devidamente 

comunicada a fim de tornar aceitável os preços que se cobram. 

Convirá ainda analisar detalhadamente os custos e benefícios das tomadas de decisão 

ao nível dos investimentos, ultrapassando a óptica de curto prazo das decisões e tendo 

em conta os reflexos dessas decisões no longo prazo. 

Como exemplo paradigmático aponta-se o investimento de raiz num hospital cujo custo 

é substancialmente inferior aos custos de exploração – estes custos chegam a 

representar de forma actualizada ao longo da vida do hospital cerca de sete ou oito 

vezes (ou mais) o valor do investimento. 
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Especial atenção deve também ser dada à gestão do património que as autarquias 

possuem a fim de se retirarem os maiores benefícios desse património.  

A gestão do património poderá ser efectuada pela autarquia ou, se for caso disso, 

recorrer a um consultor de estratégia na área da gestão patrimonial a quem caberá, 

nomeadamente, a actualização cadastral, a reavaliação de todo o património e a sua 

melhor utilização, a fim de se tomarem decisões de melhoria qualitativa e de utilização 

desse património, da sua rentabilização, bem como de desinvestimento de algum desse 

património. 

F.4. A valorização das autarquias passa também por recorrer aos contratos programas 

a fim de realizar investimentos que podem ser participados financeiramente pela 

Administração Pública. 

Os contratos programas foram regulados pelo Decreto-Lei nº 384/87, de 24 de 

Dezembro, tendo sido inspirados pelo regime de contrats de plan franceses através dos 

quais o Estado, as regiões e as comunas de França, se associam no financiamento de 

investimentos a cargo de um desses níveis administrativos mas com interesse para todos 

os envolvidos nesses investimentos. 

Foi, também, este o espírito que presidiu aos contratos programas em Portugal, ao 

considerar-se que a celebração de contratos programas permitirá obter a cooperação 

técnica e financeira entre o Governo e as autarquias locais no domínio do 

desenvolvimento regional e local, privilegiando programas de carácter integrado e 

preferencialmente no quadro da cooperação intermunicipal.   

O domínio de investimentos que se podem integrar em contratos programa é vasto, 

abarcando investimentos em saneamento básico, em ambiente e recursos naturais, em 

infra-estruturas de transportes, em infra-estruturas e equipamentos de comunicação, em 

cultura, tempos livres e desporto, em educação e ensino, em juventude, em protecção 

civil, em habitação social, em promoção de desenvolvimento económico e ainda em 
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construção, reconstrução ou grandes reparações de edifícios sede de municípios cujo 

investimento revista carácter urgente. 

Torna-se, por isso, importante criar capacidades a nível local para definir as áreas de 

investimento que podem ser integrados em contratos programas aliciando para o efeito a 

Administração Central e, se for caso disso, outros municípios para esses investimentos. 

F.5. Particular atenção deve merecer a vertente da modernização autárquica, 

recorrendo quer a protocolos para a modernização, quer às diversas fontes de 

financiamento possíveis, nomeadamente tendo em vista os seguintes objectivos: 

- adopção de métodos de redução de custos dos bens e serviços sem prejudicar a 

sua qualidade; 

- inventariação e rentabilização do património imobiliário; 

- formação na área de melhoria da qualidade de serviços aos utentes/clientes; 

- formação em organização e gestão do sector público; 

- introdução das novas tecnologias de informação e comunicação com os 

utentes/clientes; 

- implementação de adequados sistemas de informação para a gestão. 

No domínio dos novos sistemas de informação para a gestão a finalidade é de procurar-

se adaptar a Administração Pública aos modernos princípios da gestão empresarial – 

New Public Management – o que pressupõe: 

- definir objectivos de gestão; 

- orientar as decisões para a satisfação das necessidades dos utentes/clientes; 

- analisar e avaliar continuadamente os sistemas e processos; 

- implementar adequados sistemas de auditoria interna; 
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- efectivar a descentralização e responsabilização das decisões; 

- proporcionar indicadores de desempenho destinados a avaliar as actividades e 

os projectos em tempo útil. 

Os novos sistemas de informação devem integrar sistemas contabilísticos que permitam: 

- o controlo financeiro e a disponibilização de informação aos órgãos 

autárquicos, designadamente o acompanhamento da execução orçamental, numa 

perspectiva não só de caixa mas também de compromissos; 

- o cumprimento de regras e procedimentos específicos para a execução 

orçamental, de forma a garantir uma maior transparência na gestão dos dinheiros 

públicos. 

Subjacente à implementação destes sistemas de informação está a efectivação do 

modelo de boa governação baseado nos princípios de responsabilização, avaliação 

sobre o desempenho, sistema de controlo interno, transparência e comunicação 

sistemática de resultados, bem como das respectivas realizações face aos recursos 

financeiros existentes e potenciais.  

Acresce ainda que uma cuidada aplicação dos sistemas de informação, através de uma 

adequada descentralização no quadro do poder autárquico, permite que os serviços 

prestados se tornem mais eficazes, aproximando a autarquia dos cidadãos, e reforçando, 

deste modo, a coesão social no concelho.  

F.6. Tendo em conta a análise apresentada conclui-se que as receitas dos municípios 

dependem de um número reduzido de impostos, nomeadamente Imposto Municipal de 

Sisa, Contribuição Autárquica e Derrama, e sendo as restantes receitas provenientes, 

sobretudo, de transferências do Orçamento de Estado e da Administração Central e dos 

Fundo Comunitários. 
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Assinale-se que, no quadro dos impostos, o seu aumento está dependente do 

crescimento da actividade imobiliária (Sisa e Contribuição Autárquica) e do 

crescimento e rentabilidade da actividade empresarial (Derrama). 

Por outro lado, a situação actual das finanças públicas limita o endividamento das 

autarquias, reduzindo, deste modo, a sua capacidade de gestão, facto que irá prolongar-

se por mais algum tempo. 

Além disso, a nova lei de tributação do património com a criação do Imposto Municipal 

sobre Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT), em substituição da Sisa, e do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI), em substituição da Contribuição Autárquica, cria 

dúvidas sobre o seu efeito final nas receitas de cada autarquia, para além dos efeitos 

negativos que se fizeram sentir nas receitas em 2003, devido ao anúncio das taxas dos 

novos impostos e da conjuntura recessiva que o mercado imobiliário atravessa. 

Perante estas limitações à gestão autárquica é provável que algumas medidas pontuais 

sejam tomadas, para minorar os efeitos negativos verificados, mas, de qualquer modo, 

colocam-se aos autarcas a necessidade de gerir com mais rigor as finanças locais. 

Do ponto de vista das despesas correntes das autarquias é de referir que estas despesas 

têm apresentado um crescimento elevado – que supera em termos reais e por ano, em 

média, quase 2 pontos percentuais no PIB no período de 1996 a 2000 – devido ao 

aumento dos corpos administrativos das autarquias, resultado da admissão indispensável 

de colaboradores para fazer face ao incremento da actividade autárquica. 

Por outro lado, o enorme investimento realizado na criação de infra-estruturas aumenta 

as despesas de manutenção das autarquias. 

Acresce ainda que as despesas tendem a crescer devido à maior exigência dos 

munícipes quanto ao nível de prestação de serviços pelos municípios. 

Perante os constrangimentos ao nível das receitas os autarcas terão de adoptar medidas 

para reduzir os custos – ou, pelo menos, travar o seu crescimento - e obter mais receitas 
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próprias através da revisão do sistema de taxas autárquicas, as quais terão de ser fixadas 

segundo critérios de justiça e de eficiência, numa lógica assente no princípio 

utilizador/pagador e numa efectiva medição dos custos face aos bens (ou serviços) 

prestados. 

Os serviços públicos proporcionados pelos municípios devem ser também encarados no 

quadro do princípio de equidade entre gerações numa adequada relação entre serviços 

públicos/recursos utilizados o que constitui uma razão adicional para instituir de uma 

forma gradual o princípio do utilizador/pagador, segundo o qual as gerações actuais 

utilizadoras dos serviços públicos devem contribuir para a sustentabilidade dos recursos 

a fim de que as gerações futuras possam continuar a usufruir desses serviços. 

Para que o desenvolvimento dos municípios não sofra desaceleração, necessário se 

torna enquadrar a visão estratégica do desenvolvimento dessas comunidades com os 

meios financeiros ao alcance das autarquias e das juntas de freguesia numa óptica de 

curto e médio/longo prazo.  

A procura e a concretização de uma linha coerente de desenvolvimento sustentado 

do concelho, numa óptica de médio/ longo prazo, pode levar a que a autarquia, em 

conjugação estreita com outros actores representativos, procure criar uma 

instituição que de forma dinâmica impulsione o desenvolvimento do concelho. 

Por fim, anote-se que se prosseguirem por vários anos as limitações impostas pelo 

Orçamento do Estado, não é de afastar-se a possibilidade de se verificarem alterações 

significativas no domínio das finanças locais, a fim de se ultrapassarem os efeitos 

negativos nas autarquias de uma apertada política orçamental. 
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Anexo ao Capítulo 2 

Classificação das Actividades Económicas, Revisão 2 Secções 

Secção Designação 

A Agricultura, Produção Animal, Caça e Silvicultura 

B Pesca 

C Indústrias Extractivas 

D Indústrias Transformadoras 

E Produção e Distribuição de Electricidade, de Gás e de Água 

F Construção 

G Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, 

Motociclos e Bens de Uso Pessoal 

H Alojamento e Restauração 

I Transportes, Armazenagem e Comunicações 

J Actividades Financeiras 

K Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas 

L Administração Pública, defesa e segurança obrigatória 

M Educação 

N Saúde e Acção Social 

O Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 

P Famílias com empregados domésticos 

Q Organismos Internacionais e outras instituições extraterritoriais 
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III. A ESTRUTURAÇÃO INTERNA DE UMA 
ESTRATÉGIA PARA A AFIRMAÇÃO E O 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE 
ALCOBAÇA NO PRIMEIRO QUARTEL DO 
SÉCULO XXI 

A. AS GRANDES OPÇÕES DA ESTRUTURAÇÃO INTERNA DA ESTRATÉGIA 

A estruturação interna da Estratégia para o Concelho de Alcobaça pode ser elaborada 

segundo três grandes tipos de pontos de vista:  

- o da micro análise rígida, assente na realidade concelhia (restrita ou com 

variantes) que concebe toda a estratégia com base nos limites administrativos 

da região em análise;  

- o critério baseado no recurso a conjuntos mais vastos, reais ou potenciais nos 

quais Alcobaça se insere como parte integrante – o Oeste, a Estremadura;  

- o critério baseado em configurações espaciais de geometria variável onde a 

inserção em conjuntos espaciais rígidos é completada (ou até mesmo 

substituída) pela inserção em redes dinâmicas, construtoras de plataformas 

estratégicas – o Sistema Urbano de Lisboa e Vale do Tejo, o Arco Atlântico e 

outras configurações as quais permitem conceber uma região como 

pertencendo a uma rede dinâmica, com envolventes externas que tanto podem 

ser um factor potenciador dessa rede como actuar como elemento bloqueador 

ou até mesmo um elemento neutro. 

No primeiro caso, o da micro análise rígida ou «Alcobaça dos Planos Directores 

Municipais» a prospectiva da unidade espacial conta apenas com os seus elementos 

internos (potencialidades e constrangimentos) e com os efeitos directos e indirectos da 
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sua envolvente externa. A questão central nesta opção estratégica é a de saber se existe 

ou não uma dimensão estratégica que permita em sociedade aberta tornar o espaço em 

análise competitivo. Esta base concelhia pode ser alargada aos «coutos» de Alcobaça 

sem que com esse alargamento se altere a lógica desta opção estratégica. 

No segundo caso, «Alcobaça inserida em configurações espaciais mais vastas reais ou 

potenciais de geometria fixa», a estratégia concelhia estará sempre dependente da 

estratégia global concebida para a unidade mais ampla em que se insere. A questão 

central é saber qual é o peso e a influência de cada micro - unidade para influenciar a 

direcção das movimentações de conjunto em seu benefício próprio, ou seja, fazer com 

que exista uma convergência entre os macro e os micro objectivos. 

No terceiro caso, «Alcobaça nos sistemas dinâmicos de componentes variáveis» as 

configurações são dinâmicas, de geometria variável, com sistemas cuja construção e 

funcionalidade ultrapassa a rigidez das conveniências administrativas, centrando-se nos 

objectivos a atingir mesmo que para isso tenha que se ultrapassar as configurações 

espaciais definidas de uma forma rígida. A questão central é determinar não a 

importância espacial da unidade espacial mas, a posição estratégica no sistema em 

análise, ou seja, saber se é uma variável motora ou dependente e se na convergência 

com os objectivos de funcionamento do sistema é ou não um factor determinante na 

construção de uma plataforma estratégica. Tal facto implica sempre a existência de 

objectivos claros a atingir. 

Na prática estas duas últimas opções estratégicas acabam por se interpenetrar porque 

sendo todos os conjuntos espaciais, numa sociedade globalizada, por natureza 

dinâmicos não justificando um tratamento em separado por Alcobaça integrar o Sistema 

Urbano Regional de Lisboa e Vale do Tejo mas, na prática existe uma diferença 

fundamental entre os dois tipos de sistemas – no primeiro caso Alcobaça insere-se 

sempre numa rede ou num sistema mais amplo cujos objectivos são difusos e pouco 

claros e no segundo caso a rede proposta terá que ter sempre objectivos claros a atingir 

os quais têm que ser configuradores de plataformas estratégicas que tanto podem 

resultar da reformulação das existentes ou da construção de novas. 
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Existe um número assinalável de estudos, bibliografia e documentação sobre os Coutos 

de Alcobaça bem como sobre as regiões espaciais envolventes. A forma quase exaustiva 

com que foram feitos, a existência de uma abundante informação sobre todos os 

sectores e bastante actualizada não aconselham a elaboração de mais um diagnóstico, 

onde normalmente se explicitam os recursos disponíveis os quais são normalmente 

acompanhados de recomendações genéricas. O facto de se poderem acrescentar outros 

elementos e de se poder configurar a informação com uma lógica de carácter 

prospectivo não alteraria substancialmente a natureza das propostas a apresentar. 

A leitura atenta dessa informação fornece algumas ideias, mas não permite configurar 

nenhuma plataforma estratégica que trace os caminhos de Alcobaça para o século XXI 

depois de destruída a fonte que produziu o modelo de organização social e económica 

que configurou este espaço que hoje se conhece. 

B. A OPÇÃO ESTRATÉGICA EXCLUSIVAMENTE ASSENTE NO CONCELHO DE 

ALCOBAÇA OU NOS «COUTOS DE ALCOBAÇA» 

Os fundamentos da Estratégia  

É exclusivamente assente no Concelho de Alcobaça e na concretização / revisão dos 

sete objectivos do PDM publicados no DR nº 248 de 25/10/1997: 

- desenvolvimento sustentável; 

- explicitação de regras para a ocupação do solo; 

- explicitação de regras para a construção urbana; 

- solução das carências habitacionais; 

- compatibilizar as intervenções sectoriais; 

- obter indicadores de planeamento; 
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- enquadramento das unidades operativas do município.  

Esta base de 56,7 milhares de habitantes (incluindo a freguesia da Moita que na altura 

dos Censos ainda pertencia ao Concelho de Alcobaça) pode ser alargada ao município 

da Nazaré, de modo a restabelecer a antiga unidade dos «coutos de Alcobaça a Oeste da 

Serra dos Candeeiros» e ampliar-se a unidade espacial para um total de 71,8 milhares de 

habitantes. Não existe uma grande incompatibilidade teórica de objectivos nesta visão 

mais alargada visto que estamos nos dois casos perante objectivos bastante genéricos. 

Outra solução, neste tipo de configuração do planeamento estratégico, é a integração do 

trabalho realizado no Projecto Cultural para Alcobaça cujo objectivo fundamental foi 

«definir uma estratégia a médio prazo de intervenção no domínio museológico e 

patrimonial enquadrado nos princípios orientadores da política concelhia».  

No entendimento da «cultura como matriz de um projecto urbano» e propondo «a 

reconfiguração dos elementos que constituem o acervo de Alcobaça com vista à 

modernização e desenvolvimento», reconhecendo a centralidade partilhada da região, 

com «pólos que evidenciam grande dinamismo económico e demográfico» apontam-se 

opções estratégicas que passam pela «construção de parcerias criadoras de consensos» 

que visam «fortalecer o centro... valorizando os eixos e pólos naturais do 

desenvolvimento do concelho». 

Explicitam-se os elementos motores da estratégia «a intervenção no domínio 

museológico e patrimonial» centrada no Mosteiro, em sete museus, em bandas, doces, 

marionetas... 

Outra solução que emerge desta configuração é a possibilidade de transformar o ensino 

numa estratégia para atingir os objectivos traçados no PDM. Reconhecendo-se que em 

três anos se perdeu 553 alunos do 2º e 3º ciclos (existem menos de 1500 alunos no 

ensino secundário...) aponta-se para uma «Restauração do Ensino Superior em 

Alcobaça» através de dois caminhos contraditórios: a criação em Alcobaça de um pólo 
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ou unidade orgânica da Universidade de Coimbra e/ou a criação de uma Escola Superior 

de Tecnologias da Saúde dependendo do Instituto Politécnico de Leiria. 

No primeiro caso, nenhum argumento se invoca a não ser o argumento histórico – foi o 

Abade de Alcobaça que dirigiu uma petição ao Rei e ao Papa Nicolau IV para a criação, 

em Portugal, dos Estudos Gerais que veio dar origem à Universidade de Coimbra. 

No segundo caso, existe um relatório fundamentado com base não num estudo 

prospectivo do sector em termos de oferta e procura mas em áreas de influência 

construídas a partir do tempo/distância para se deslocarem de automóvel do concelho de 

residência à futura escola. A necessidade de encontrar uma base demográfica que 

sustente o projecto, faz alargar a área de influência directa de Alcobaça a uma extensa 

mancha de 5 167,6 km2, com 22 concelhos que vão desde Pombal à Lourinhã, passando 

pela Golegã.  

A melhor forma de apreciar a sustentabilidade das estratégias assentes em elementos de 

carácter cultural ou de carácter educativo é perceber numa perspectiva de médio e longo 

prazo a dimensão dos efectivos envolvidos. 

Análise Prospectiva 

Para cada uma das Estratégias possíveis elaborámos uma análise prospectiva para os 

próximos trinta anos em ordem a determinar a base demográfica que sustenta as grandes 

opções. Não se optou pela construção de diversos cenários alternativos mas apenas por 

assumir para os próximos trinta anos a continuação da tendência natural observada nos 

últimos anos (cenário 1) corrigido pelas migrações com o nível e a intensidade que 

foram observados na última década (cenário 2).  

Também, nesta fase do projecto e tendo em conta os objectivos a atingir não 

multiplicámos os modelos prospectivos pelas diversas freguesias que integram o 

concelho embora sob o ponto de vista técnico nada impede que tal possa vir a ser feito. 

Apresentamos apenas as tendências globais e estruturais a nível global do concelho de 

Alcobaça e dos «coutos de Alcobaça». 
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Cenário  1 :Tendência Natural Pesada de Alcobaça  
População Total e por grupos quinquenais 2000 - 2030

2000 G.Id. 2005 G.Id. 2010 G.Id. 2015 G.Id. 2020 G.Id. 2025 G.Id. 2030
3027 0-4 2755 0-4 2631 0-4 2506 0-4 2360 0-4 2204 0-4 2050
2960 5-9 3022 5-9 2750 5-9 2627 5-9 2503 5-9 2357 5-9 2201
3093 10-14 2957 10-14 3019 10-14 2748 10-14 2626 10-14 2502 10-14 2356
3663 15-19 3087 15-19 2952 15-19 3014 15-19 2744 15-19 2623 15-19 2499
4119 20-24 3652 20-24 3078 20-24 2943 20-24 3006 20-24 2738 20-24 2617
4159 25-29 4103 25-29 3638 25-29 3066 25-29 2933 25-29 2997 25-29 2729
4168 30-34 4142 30-34 4087 30-34 3623 30-34 3055 30-34 2923 30-34 2986
4252 35-39 4148 35-39 4122 35-39 4066 35-39 3609 35-39 3043 35-39 2911
3946 40-44 4221 40-44 4118 40-44 4092 40-44 4043 40-44 3588 40-44 3025
3863 45-49 3901 45-49 4173 45-49 4071 45-49 4055 45-49 4006 45-49 3556
3428 50-54 3792 50-54 3829 50-54 4097 50-54 4012 50-54 3995 50-54 3947
3277 55-59 3329 55-59 3684 55-59 3718 55-59 4005 55-59 3922 55-59 3904
3190 60-64 3133 60-64 3181 60-64 3521 60-64 3589 60-64 3867 60-64 3788
3070 65-69 2968 65-69 2916 65-69 2960 65-69 3333 65-69 3395 65-69 3661
2669 70-74 2726 70-74 2637 70-74 2594 70-74 2704 70-74 3046 70-74 3100
3910 75+ 4279 75+ 4556 75+ 4680 75+ 4916 75+ 5150 75+ 5538

56794 Total 56216 Total 55372 Total 54326 Total 53493 Total 52354,80381 Total 50868

Cenário 1: Índices - Resumo das estruturas, Alcobaça  2000 - 2030
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

9080 Jovens 8734 Jovens 8401 Jovens 7881 Jovens 7489 Jovens 7063 Jovens 6608
38065 Activos 37509 Activos 36861 Activos 36212 Activos 35052 Activos 33702 Activos 31961

9649 Idosos 9973 Idosos 10109 Idosos 10233 Idosos 10953 Idosos 11591 Idosos 12299
56794 Ptotal 56216 Ptotal 55372 Ptotal 54326 Ptotal 53493 Ptotal 52355 Ptotal 50868

16 % J 16 % J 15 % J 15 % J 14 % J 13 % J 13
67 % A 67 % A 67 % A 67 % A 66 % A 64 % A 63
17 % I 18 % I 18 % I 19 % I 20 % I 22 % I 24

1803 PE 3-5 1706 PE 3-5 1603 PE 3-5 1528 PE 3-5 1444 PE 3-5 1353 PE 3-5 1260
2368 1C 6-9 2418 1C 6-9 2200 1C 6-9 2102 1C 6-9 2002 1C 6-9 1886 1C 6-9 1761
1237 2C 10-11 1183 2C 10-11 1208 2C 10-11 1099 2C 10-11 1050 2C 10-11 1001 2C 10-11 942
2320 3c 12-14 2218 3c 12-14 2265 3c 12-14 2061 3c 12-14 1970 3c 12-14 1876 3c 12-14 1767
2198 Sc 15-17 1852 Sc 15-17 1771 Sc 15-17 1808 Sc 15-17 1647 Sc 15-17 1574 Sc 15-17 1499
733 Pot S 18 617 Pot S 18 590 Pot S 18 603 Pot S 18 549 Pot S 18 525 Pot S 18 500

94 I J (J/I) 88 I J (J/I) 83 I J (J/I) 77 I J (J/I) 68 I J (J/I) 61 I J (J/I) 54
106 I E (I/J) 114 I E (I/J) 120 I E (I/J) 130 I E (I/J) 146 I E (I/J) 164 I E (I/J) 186

24 I D J 23 I D J 23 I D J 22 I D J 21 I D J 21 I D J 21
25 I D I 27 I D I 27 I D I 28 I D I 31 I D I 34 I D I 38
49 I D T 50 I D T 50 I D T 50 I D T 53 I D T 55 I D T 59

115 I J P A 104 I J P A 94 I J P A 86 I J P A 78 I J P A 74 I J P A 75
128 I R P A 120 I R P A 98 I R P A 83 I R P A 78 I R P A 74 I R P A 69  
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Cenário 2:Tendência Natural Pesada de Alcobaça corrigida pelas migrações  
População Total e por grupos quinquenais 2000 - 2030

2000 G.Id. 2005 G.Id. 2010 G.Id. 2015 G.Id. 2020 G.Id. 2025 G.Id. 2030
3027 0-4 2828 0-4 2750 0-4 2671 0-4 2575 0-4 2469 0-4 2362
2960 5-9 3069 5-9 2870 5-9 2792 5-9 2715 5-9 2619 5-9 2513
3093 10-14 2994 10-14 3103 10-14 2904 10-14 2827 10-14 2750 10-14 2654
3663 15-19 3166 15-19 3067 15-19 3176 15-19 2980 15-19 2903 15-19 2826
4119 20-24 3768 20-24 3273 20-24 3175 20-24 3285 20-24 3089 20-24 3013
4159 25-29 4207 25-29 3857 25-29 3364 25-29 3267 25-29 3377 25-29 3182
4168 30-34 4210 30-34 4257 30-34 3910 30-34 3420 30-34 3324 30-34 3433
4252 35-39 4189 35-39 4231 35-39 4277 35-39 3935 35-39 3447 35-39 3352
3946 40-44 4247 40-44 4185 40-44 4226 40-44 4279 40-44 3939 40-44 3453
3863 45-49 3921 45-49 4219 45-49 4158 45-49 4208 45-49 4260 45-49 3923
3428 50-54 3811 50-54 3867 50-54 4161 50-54 4115 50-54 4164 50-54 4215
3277 55-59 3346 55-59 3718 55-59 3771 55-59 4083 55-59 4039 55-59 4086
3190 60-64 3144 60-64 3208 60-64 3565 60-64 3652 60-64 3954 60-64 3913
3070 65-69 2976 65-69 2935 65-69 2993 65-69 3382 65-69 3463 65-69 3751
2669 70-74 2734 70-74 2652 70-74 2618 70-74 2742 70-74 3099 70-74 3169
3910 75+ 4279 75+ 4561 75+ 4693 75+ 4941 75+ 5192 75+ 5603

56794 Total 56888 Total 56753 Total 56452 Total 56406 Total 56087 Total 55447

Cenário 2:Tendência Natural Pesada de Alcobaça corrigida pelas migrações  
Índices-Resumo das estruturas 2000 - 2030

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
9080 Jovens 8891 Jovens 8723 Jovens 8367 Jovens 8117 Jovens 7838 Jovens 7529

38065 Activos 38009 Activos 37883 Activos 37781 Activos 37223 Activos 36496 Activos 35395
9649 Idosos 9989 Idosos 10148 Idosos 10303 Idosos 11065 Idosos 11753 Idosos 12523

56794 Ptotal 56888 Ptotal 56753 Ptotal 56452 Ptotal 56406 Ptotal 56087 Ptotal 55447
16 % J 16 % J 15 % J 15 % J 14 % J 14 % J 14
67 % A 67 % A 67 % A 67 % A 66 % A 65 % A 64
17 % I 18 % I 18 % I 18 % I 20 % I 21 % I 23

1803 PE 3-5 1745 PE 3-5 1674 PE 3-5 1627 PE 3-5 1573 PE 3-5 1511 PE 3-5 1447
2368 1C 6-9 2455 1C 6-9 2296 1C 6-9 2234 1C 6-9 2172 1C 6-9 2095 1C 6-9 2010
1237 2C 10-11 1198 2C 10-11 1241 2C 10-11 1162 2C 10-11 1131 2C 10-11 1100 2C 10-11 1062
2320 3c 12-14 2245 3c 12-14 2327 3c 12-14 2178 3c 12-14 2121 3c 12-14 2063 3c 12-14 1991
2198 Sc 15-17 1900 Sc 15-17 1840 Sc 15-17 1906 Sc 15-17 1788 Sc 15-17 1742 Sc 15-17 1695
733 Pot S 18 633 Pot S 18 613 Pot S 18 635 Pot S 18 596 Pot S 18 581 Pot S 18 565
94 I J (J/I) 89 I J (J/I) 86 I J (J/I) 81 I J (J/I) 73 I J (J/I) 67 I J (J/I) 60

106 I E (I/J) 112 I E (I/J) 116 I E (I/J) 123 I E (I/J) 136 I E (I/J) 150 I E (I/J) 166
24 I D J 23 I D J 23 I D J 22 I D J 22 I D J 21 I D J 21
25 I D I 26 I D I 27 I D I 27 I D I 30 I D I 32 I D I 35
49 I D T 50 I D T 50 I D T 49 I D T 52 I D T 54 I D T 57

115 I J P A 106 I J P A 97 I J P A 90 I J P A 83 I J P A 79 I J P A 81
128 I R P A 123 I R P A 103 I R P A 89 I R P A 85 I R P A 81 I R P A 77  

 
 
 



 

SaeR - Março 2004 - 314 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

Pre Esc 1C(6-9) 2C(10-11) 3C(12-14) Sec(16-17) Pot.S(18)

PROSPECTIVA DA POPULAÇÃO ESCOLAR 
  DE ALCOBAÇA (2000 - 2030)

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Jovens Activos Idosos Ptotal

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO  EM  ALCOBAÇA NO PERÍODO 2000-2030

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030



 

SaeR - Março 2004 - 315 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

I J (J / I) I E (I / J) I D J (J / A) I D I (I / A) I D T JPA(20-29/55-66) RPA(15-39/40-64)

PROSPECTIVA DA POPULAÇÃO ACTIVA 
ALCOBAÇA (2000 - 2030)

2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030

 
 

 
 
 
 

ALCOBAÇA 2001

IdadeAno de nascimento
H M

% 0 00.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940
1935
1930
1925
1920
1915
1910
1905
1900



 

SaeR - Março 2004 - 316 

 

A análise dos resultados mostra-nos que nos próximos trinta anos a população do 

Concelho de Alcobaça tenderá naturalmente a estabilizar a sua população em valores 

próximos dos 50 000 habitantes (que poderão aumentar para 55 000 no caso dos saldos 

migratórios continuarem sempre positivos). 

Por outro lado, o actual equilíbrio entre a população com menos de 14 anos e a 

população com mais de 65 anos à volta dos 16/17% evoluirá irreversivelmente para uma 

nova situação em que a importância da população idosa será quase o dobro da 

população jovem (23/24% e 13/14% respectivamente no ano 2030). 

Numa primeira fase, o efeito positivo das migrações compensa o efeito do crescimento 

natural negativo porém, a partir de 2010/2015, a manter-se a mesma tendência de 

atracção moderada observada na última década, o saldo migratório positivo não será 

suficiente para compensar o efeito conjugado do declínio do crescimento natural. 

Numa perspectiva de recursos humanos se no Índice de Dependência dos Jovens 

(Jovens/População Potencialmente Activa) o peso da população jovem sobre a 

população potencialmente activa se mantém relativamente estável nos dois cenários 

(por cada 100 activos existem 21 a 23 jovens, no Índice de Dependência dos Idosos 

(Idosos/População Potencialmente Activa) e no Índice de Dependência Total (a soma 

dos dois índices anteriores) as variações são bastante mais significativas.  

Quando introduzimos índices de malha mais fina como é o caso do IJPA (Índice de 

Juventude da População Potencialmente Activa (15-39 anos / 40-64 anos) e do IRPA 

(Índice de Renovação da População Activa (20-29 anos / 55-64 anos) as mudanças 

observadas são de importância considerável. No primeiro caso, o Índice de Juventude 

da População Activa, tenderá a evoluir de uma situação de 115 activos jovens por cada 

100 activos mais envelhecidos em 2000 para 81 em 2030 o que mostra a existência de 

um claro envelhecimento da população activa. No segundo caso, o Índice de Renovação 

da População Activa, os 128 activos com potencialidade para entrar na população activa 

por cada 100 activos com potencialidade para sair tenderá a evoluir para 77 mostrando 
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claramente que os velhos activos que saem do sistema não são compensados por novas 

entradas. 

Quanto à população escolar a tendência é para uma diminuição generalizada do número 

de alunos em todos os níveis de ensino nos próximos trinta anos: 

- a base demográfica do ensino pré – escolar  passará de 1 803 alunos em 2000 

para 1 447 alunos em 2030; 

- no 1º ciclo, o total de alunos, no mesmo período diminuirá de 2 368 alunos 

para 2 010 alunos; 

- no 2º ciclo os 1 237 alunos potenciais passarão para 1 062 em 2030; 

- no 3º ciclo os 2 320 alunos reduzir-se-ão a 1 991 alunos no fim do período 

analisado; 

- no ensino secundário a base demográfica existente em 2000 de 2 198 alunos 

passará para 1 695 em 2030; 

- finalmente, o total de jovens com 18 anos de idade (a base potencial do ensino 

superior) passará de 733 para 565 o que a uma taxa de 30% de candidatos ao 

ensino superior  nos dá um total de 170 candidatos em 2030...  

Com o mesmo tipo de lógica de configuração espacial, ou seja, a base concelhia, 

podemos juntar ao Concelho de Alcobaça os cerca de 15 000 habitantes do Concelho da 

Nazaré e proceder a um novo exercício prospectivo onde seja recuperada a antiga 

unidade dos «Coutos de Alcobaça». 
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Cenário  1 :Tendência Natural Pesada dos «Coutos Alcobaça»  
População Total e por grupos quinquenais 2000 - 2030

2000 G.Id. 2005 G.Id. 2010 G.Id. 2015 G.Id. 2020 G.Id. 2025 G.Id. 2030
3702 0-4 3467 0-4 3309 0-4 3145 0-4 2963 0-4 2775 0-4 2580
3736 05-Set 3696 05-Set 3461 05-Set 3304 05-Set 3142 05-Set 2960 05-Set 2772
3920 Out-14 3732 Out-14 3693 Out-14 3458 Out-14 3303 Out-14 3140 Out-14 2959
4660 15-19 3913 15-19 3725 15-19 3686 15-19 3454 15-19 3299 15-19 3136
5297 20-24 4646 20-24 3901 20-24 3714 20-24 3677 20-24 3445 20-24 3291
5182 25-29 5277 25-29 4628 25-29 3886 25-29 3702 25-29 3665 25-29 3434
5231 30-34 5161 30-34 5255 30-34 4609 30-34 3872 30-34 3689 30-34 3652
5308 35-39 5205 35-39 5135 35-39 5229 35-39 4591 35-39 3857 35-39 3674
4959 40-44 5270 40-44 5168 40-44 5098 40-44 5199 40-44 4564 40-44 3835
4966 45-49 4902 45-49 5210 45-49 5109 45-49 5052 45-49 5152 45-49 4523
4503 50-54 4875 50-54 4812 50-54 5115 50-54 5035 50-54 4978 50-54 5075
4188 55-59 4374 55-59 4736 55-59 4674 55-59 5000 55-59 4921 55-59 4864
4039 60-64 4004 60-64 4179 60-64 4527 60-64 4512 60-64 4829 60-64 4752
3886 65-69 3757 65-69 3729 65-69 3888 65-69 4286 65-69 4269 65-69 4571
3329 70-74 3454 70-74 3337 70-74 3318 70-74 3552 70-74 3918 70-74 3900
4948 75+ 5385 75+ 5753 75+ 5916 75+ 6243 75+ 6620 75+ 7123

71854 Total 71119 Total 70033 Total 68676 Total 67582 Total 66081 Total 64141

Cenário 1: Índices-Resumo das estruturas, Coutos Alcobaça  2000 - 2030
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
11358 Jovens 10895 Jovens 10463 Jovens 9907 Jovens 9407 Jovens 8875 Jovens 8311
48333 Activos 47627 Activos 46751 Activos 45648 Activos 44093 Activos 42397 Activos 40236
12163 Idosos 12596 Idosos 12819 Idosos 13121 Idosos 14081 Idosos 14808 Idosos 15594
71854 Ptotal 71119 Ptotal 70033 Ptotal 68676 Ptotal 67582 Ptotal 66081 Ptotal 64141

16 % J 15 % J 15 % J 14 % J 14 % J 13 % J 13
67 % A 67 % A 67 % A 66 % A 65 % A 64 % A 63
17 % I 18 % I 18 % I 19 % I 21 % I 22 % I 24

2228 PE 3-5 2126 PE 3-5 2016 PE 3-5 1919 PE 3-5 1814 PE 3-5 1702 PE 3-5 1587
2989 1C 6-9 2957 1C 6-9 2769 1C 6-9 2644 1C 6-9 2513 1C 6-9 2368 1C 6-9 2218
1568 2C 10-11 1493 2C 10-11 1477 2C 10-11 1383 2C 10-11 1321 2C 10-11 1256 2C 10-11 1183
2940 3c 12-14 2799 3c 12-14 2770 3c 12-14 2593 3c 12-14 2477 3c 12-14 2355 3c 12-14 2219
2796 Sc 15-17 2348 Sc 15-17 2235 Sc 15-17 2212 Sc 15-17 2072 Sc 15-17 1979 Sc 15-17 1882
932 Pot S 18 783 Pot S 18 745 Pot S 18 737 Pot S 18 691 Pot S 18 660 Pot S 18 627
93 I J (J/I) 86 I J (J/I) 82 I J (J/I) 76 I J (J/I) 67 I J (J/I) 60 I J (J/I) 53

107 I E (I/J) 116 I E (I/J) 123 I E (I/J) 132 I E (I/J) 150 I E (I/J) 167 I E (I/J) 188
23 I D J 23 I D J 22 I D J 22 I D J 21 I D J 21 I D J 21
25 I D I 26 I D I 27 I D I 29 I D I 32 I D I 35 I D I 39
49 I D T 49 I D T 50 I D T 50 I D T 53 I D T 56 I D T 59

113 I J P A 103 I J P A 94 I J P A 86 I J P A 78 I J P A 73 I J P A 75
127 I R P A 118 I R P A 96 I R P A 83 I R P A 78 I R P A 73 I R P A 70  
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Cenário 2:Tendência N.P.dos «Coutos Alcobaça» corrigida pelas migrações  
População Total e por grupos quinquenais 2000 - 2030

2000 G.Id. 2005 G.Id. 2010 G.Id. 2015 G.Id. 2020 G.Id. 2025 G.Id. 2030
3702 0-4 3491 0-4 3348 0-4 3199 0-4 3034 0-4 2862 0-4 2683
3736 05-Set 3712 05-Set 3501 05-Set 3359 05-Set 3211 05-Set 3046 05-Set 2875
3920 Out-14 3744 Out-14 3720 Out-14 3509 Out-14 3369 Out-14 3222 Out-14 3057
4660 15-19 3939 15-19 3764 15-19 3739 15-19 3531 15-19 3391 15-19 3244
5297 20-24 4684 20-24 3965 20-24 3790 20-24 3769 20-24 3561 20-24 3421
5182 25-29 5311 25-29 4700 25-29 3984 25-29 3812 25-29 3790 25-29 3584
5231 30-34 5183 30-34 5311 30-34 4703 30-34 3992 30-34 3821 30-34 3799
5308 35-39 5219 35-39 5171 35-39 5299 35-39 4698 35-39 3990 35-39 3819
4959 40-44 5278 40-44 5190 40-44 5142 40-44 5277 40-44 4679 40-44 3975
4966 45-49 4909 45-49 5225 45-49 5138 45-49 5102 45-49 5235 45-49 4644
4503 50-54 4881 50-54 4825 50-54 5136 50-54 5069 50-54 5033 50-54 5164
4188 55-59 4379 55-59 4747 55-59 4691 55-59 5025 55-59 4959 55-59 4924
4039 60-64 4008 60-64 4188 60-64 4542 60-64 4533 60-64 4857 60-64 4793
3886 65-69 3760 65-69 3735 65-69 3899 65-69 4302 65-69 4292 65-69 4601
3329 70-74 3457 70-74 3342 70-74 3326 70-74 3564 70-74 3936 70-74 3922
4948 75+ 5385 75+ 5754 75+ 5920 75+ 6251 75+ 6634 75+ 7145

71854 Total 71340 Total 70488 Total 69376 Total 68540 Total 67310 Total 65648

Cenário 2:Tendência N.P.«Coutos Alcobaça» corrigida pelas migrações  
Índices-Resumo das estruturas 2000 - 2030

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
11358 Jovens 10947 Jovens 10569 Jovens 10067 Jovens 9614 Jovens 9130 Jovens 8615
48333 Activos 47792 Activos 47087 Activos 46165 Activos 44808 Activos 43317 Activos 41366
12163 Idosos 12601 Idosos 12831 Idosos 13144 Idosos 14118 Idosos 14862 Idosos 15668
71854 Ptotal 71340 Ptotal 70488 Ptotal 69376 Ptotal 68540 Ptotal 67310 Ptotal 65648

16 % J 15 % J 15 % J 15 % J 14 % J 14 % J 13
67 % A 67 % A 67 % A 67 % A 65 % A 64 % A 63
17 % I 18 % I 18 % I 19 % I 21 % I 22 % I 24

2228 PE 3-5 2139 PE 3-5 2040 PE 3-5 1951 PE 3-5 1856 PE 3-5 1754 PE 3-5 1648
2989 1C 6-9 2969 1C 6-9 2801 1C 6-9 2687 1C 6-9 2569 1C 6-9 2437 1C 6-9 2300
1568 2C 10-11 1498 2C 10-11 1488 2C 10-11 1404 2C 10-11 1348 2C 10-11 1289 2C 10-11 1223
2940 3c 12-14 2808 3c 12-14 2790 3c 12-14 2632 3c 12-14 2527 3c 12-14 2416 3c 12-14 2293
2796 Sc 15-17 2363 Sc 15-17 2258 Sc 15-17 2244 Sc 15-17 2119 Sc 15-17 2035 Sc 15-17 1946
932 Pot S 18 788 Pot S 18 753 Pot S 18 748 Pot S 18 706 Pot S 18 678 Pot S 18 649
93 I J (J/I) 87 I J (J/I) 82 I J (J/I) 77 I J (J/I) 68 I J (J/I) 61 I J (J/I) 55

107 I E (I/J) 115 I E (I/J) 121 I E (I/J) 131 I E (I/J) 147 I E (I/J) 163 I E (I/J) 182
23 I D J 23 I D J 22 I D J 22 I D J 21 I D J 21 I D J 21
25 I D I 26 I D I 27 I D I 28 I D I 32 I D I 34 I D I 38
49 I D T 49 I D T 50 I D T 50 I D T 53 I D T 55 I D T 59

113 I J P A 104 I J P A 95 I J P A 87 I J P A 79 I J P A 75 I J P A 76
127 I R P A 119 I R P A 97 I R P A 84 I R P A 79 I R P A 75 I R P A 72  
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ALCOBAÇA E A SUA ENVOLVENTE: CRESCIMENTO TOTAL 1991-2001 (%) 
 

 
 

ALCOBAÇA E A SUA ENVOLVENTE: CRESCIMENTO NATURAL 1991-2001 (%) 
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ALCOBAÇA E A SUA ENVOLVENTE: CRESCIMENTO MIGRATÓRIO 1991-2001 (%) 

 

 
 
 
Admitimos o mesmo tipo de evolução do movimento natural (estabilização dos baixos 

níveis de fecundidade e melhoria gradativa das condições sanitárias em ordem a fazer 

convergir os modelos de mortalidade com a média europeia o que implica a existência 

de um crescimento natural de –0,1 % para Alcobaça e –1 % para a Nazaré) e corrigimos 

os valores dos saldos migratórios positivos observados em Alcobaça (2,3%) com os 

saldos negativos observados no Concelho da Nazaré no período 1990-2001 (-2,9%) 

fazendo assim com que globalmente, em termos de crescimento total os ritmos 

admitidos variem entre 2,2% (Alcobaça) e –3,9 % (Nazaré). 

A passagem para uma população com mais 10 000 habitantes não vem alterar 

significativamente nenhum dos índices anteriormente analisados. A população dos 

«Coutos de Alcobaça» tenderá a estabilizar a sua população à volta dos 65 000 
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habitantes e também tenderá a transformar o actual equilíbrio existente entre a 

população jovem e a população idosa numa situação em que a população idosa será 

quase o dobro da população jovem.  

Também se observará um envelhecimento da população activa, um aumento dos índices 

de dependência – aumentará em particular a pressão dos encargos da população idosa 

sobre a população activa e teremos igualmente uma diminuição generalizada dos alunos 

em todos os níveis de ensino. A passagem da unidade concelhia para o conjunto dos 

dois municípios não deixa de ter como referência um valor potencial de menos de 200 

candidatos ao ensino superior no caso de se admitir como plausível uma taxa de 30% de 

candidatos do total de população com 18 anos de idade. 

Os pontos fortes e fracos desta opção estratégica 

 
Os pontos fortes que existem numa estratégia fundamentada nesta base concelhia 

(mesmo alargando ao Concelho da Nazaré) são fundamentalmente dois:  

- o benefício da experiência adquirida pela execução do PDM e o respectivo 

aproveitamento de todas as caracterizações, diagnósticos e análises críticas do 

ordenamento já elaboradas... abundam os estudos de diagnóstico e de caracterização 

no Concelho de Alcobaça; 

- a centralidade das decisões em conjunto com o ponto anterior são sem dúvida 

aspectos que se revelam ser de grande importância mas mais na natureza processual 

do modelo de intervenção local do que propriamente na configuração de  uma 

estratégia. 

Os pontos fracos são inúmeros salientando-se apenas os mais significativos: 

-  a dimensão do concelho – conceber uma plataforma estratégica para 56,7 ou 

81,7 milhares é praticamente impossível por estar sempre vulnerável, em 

espaço aberto, aos movimentos das grandes massas populacionais envolventes; 
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tal não significa que exista uma proximidade de concelhos com grande 

dimensão populacional... Leiria com 119 847 habitantes, Torres Vedras com 

72 250 habitantes e Santarém com 63 563 habitantes são os únicos concelhos 

do Oeste, Lezíria do Tejo e Médio Tejo que têm uma dimensão populacional 

superior. Apenas quer dizer que existem muitos concelhos com uma dimensão 

populacional significativa na área de influência directa e indirecta de 

Alcobaça; 

-  a configuração espacial do concelho – pensar isoladamente Alcobaça reforça 

a sua maior fragilidade que é a ausência de uma centralidade forte e que é 

praticamente impossível de modificar; as 2 freguesias a Norte - Pataias e 

Martingança com 5 453 e 1 039 habitantes em 2001 representam cerca de 11% 

da população e estão muito próximas de Leiria; as 5 freguesias a Sul, 

envolvendo as Caldas da Rainha - São Martinho do Porto, Alfeizerão, 

Vimeiro, Turquel, Benedita com 2 644, 3 849, 2 112, 4 342, 8 233 habitantes 

em 2001 representam cerca de 37% da população, poderão recusar uma 

centralidade de Alcobaça com 4 987 habitantes em 2001, apenas 9% da 

população e de difícil aumento tendo em conta a elevada densidade observada 

(1 558 habitantes por km2) e à natureza física da freguesia (Alcobaça está 

situado no ponto de encontro de dois rios); apesar da reduzida dimensão o 

risco de fragmentação é sempre um elemento a considerar (o Concelho da 

Nazaré tem apenas 15 060 habitantes); 

-  os travões ambientais existentes – o mar, o Pinhal de Leiria, a Serra dos 

Candeeiros, as acessibilidades, o uso do solo... não permitem pensar em 

cenários com uma ocupação do solo radicalmente diferentes quando um 

espaço fica prisioneiro de si próprio... «Alcobaça - vector neutro» tenderá a 

estabilizar a população em 65 000 habitantes (e o Concelho de Alcobaça em 

cerca de 55 000 habitantes); 

-  o efeito dimensão não permite a elaboração de uma estratégia cultural 

sustentada de dimensão concelhia  quando se dispõe de um Património 
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Mundial – o Mosteiro de S. Maria visitado anualmente por cerca de 350 mil 

pessoas das quais 2/3 são estrangeiros; 

-  o efeito dimensão leva necessariamente à construção de áreas de influência 

artificiais, sem visão estratégica e contraditórias e que podem impedir outras 

opções estratégicas... num universo de 1 500 alunos que frequentam o ensino 

secundário (com um potencial demográfico de 2 796 alunos em 2000 tendendo 

para 1 946 alunos no ano 2030) aponta-se para um ensino superior dependendo 

do IPL (saúde) ou da UC (arte) como se os constrangimentos de Alcobaça 

fossem apenas de saúde e de arte e se menos de 200 candidatos anuais 

potenciais fossem capazes de sustentar este tipo de segmento de procura do 

ensino superior. 

 

POPULAÇÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA EM 2001 

 
 



 

SaeR - Março 2004 - 326 

 
DENSIDADE DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA EM 2001 
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C. A OPÇÃO ESTRATÉGICA DE LOCALIZAR ALCOBAÇA EM SISTEMAS 

ESPACIAIS MAIS AMPLOS REAIS OU POTENCIAIS 

 

Os fundamentos da Estratégia 

A segunda opção estratégica recorre a conjuntos mais vastos, de geometria fixa onde a 

unidade espacial em análise se insere. Existem duas macro unidades fundamentais onde 

é possível inserir o Concelho de Alcobaça – a Estremadura e o Oeste. A primeira opção 

é a mais antiga e tem sobretudo a ver com a componente física da dinâmica espacial em 

particular o relevo e o clima. A segunda opção está intimamente relacionada com as 

novas dinâmicas espaciais onde se cruzam elementos físicos, humanos, económicos, 

culturais e acessibilidades ligadas aos novos sistemas de informação os quais, em 

cooperação com o Eurostat, configuraram novas unidades espaciais de análise do 

espaço português – as nomenclaturas de unidades territoriais (NUT’S). A hierarquia 

descendente distrito/concelho/freguesia deu lugar, no final dos anos noventa, a uma 

nova classificação estatística – NUT’S I/NUT’S II/NUT’S III/NUT’S IV (concelhos) / 

NUT’S V (freguesias).  

Depois de termos examinado no ponto anterior as limitações em «pensar Alcobaça no 

primeiro quartel do século XXI» numa base exclusivamente concelhia ainda que 

alargada aos «coutos de Alcobaça» não nos parece importante conceber qualquer 

estratégia para Alcobaça no quadro de outro agrupamento que não seja o baseado nas 

NUT’S uma vez que estas na sua construção tiveram em conta vários tipos de elementos 

incluindo os estruturantes de uma região natural como é o caso da Estremadura. Por 

outro lado, uma rede para poder funcionar e atingir os seus objectivos tem que ter 

sistemas de informação de suporte à decisão. 

Neste contexto o Concelho de Alcobaça é uma NUT IV que é parte integrante da NUT 

III do Oeste a qual se insere na NUT II de Lisboa e Vale do Tejo até 2002.  
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A região de Lisboa e Vale do Tejo tem crescido nos últimos vinte anos a um ritmo de 

cerca de 14 mil habitantes por ano atingindo no ano de 2001 uma população total de 3,5 

milhões de habitantes representando a Grande Lisboa e a Península de Setúbal um total 

2,7 milhões, ou seja, cerca de 75% do total da população. 

As causas deste crescimento global variaram profundamente de uma década para outra: 

no período 1981-91, o crescimento total foi explicado mais pelo crescimento natural do 

que pelo crescimento migratório; na década seguinte, é o inverso que se observa, ou 

seja, o crescimento observado é fundamentalmente devido ao crescimento migratório. 

Se analisarmos a evolução das diferentes NUT’S II, verificamos o seguinte 

-  a população total da Grande Lisboa evoluiu de 1 872,3 para 1 889,1 milhares de 

habitantes, mantém ainda um crescimento natural importante devido à juventude da 

sua população activa (mais de 2 000 habitantes por ano na última década) o qual, no 

entanto, não é suficiente para conferir a esta região uma grande dinâmica de 

crescimento devido ao crescimento migratório ter sido negativo nos últimos 20 anos 

embora com tendência para abrandar de intensidade na última década; apesar de a 

repulsão migratória se reduzir a ¼ na última década ainda estamos perante saldos 

migratórios negativos de quase 1 000 habitantes por ano; 

-  a população total da Península de Setúbal cresceu de 653,0 para 713,1 milhares de 

habitantes a que corresponde uma taxa de variação de 12% assentando a sua 

dinâmica de crescimento num saldo natural positivo que representa metade em 

valores absolutos do da Grande Lisboa com 1/3 da população; porém, ao contrário 

do que acontece com a região anterior, este crescimento natural elevado associa-se a 

um crescimento migratório importante superior a 4 000 habitantes por ano o que 

representou quase 80% da capacidade de atracção de Lisboa e Vale do Tejo; 

-  a população total do Médio Tejo estabilizou o crescimento da sua população em 

valores próximos dos 225 mil habitantes encontrando-se numa situação em que o 
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reduzido crescimento migratório observado nos últimos dez anos apenas dá para 

compensar um crescimento natural progressivamente negativo; 

- finalmente, a população do Oeste – onde pertence Alcobaça – é a região de maior 

crescimento a seguir à Península de Setúbal... nos últimos 10 anos passou de 366,4 

para 393,7 milhares de habitantes devido fundamentalmente ao crescimento 

migratório (quase 3 200 habitantes por ano) que compensa largamente o 

crescimento natural ligeiramente negativo. 

Assim, se a Península de Setúbal consolidou, nos últimos anos, a tendência para fortes 

níveis de atracção no contexto do complexo Lisboa e Vale do Tejo (quase ¾ do 

crescimento migratório) o que conjugado com a dinâmica natural existente e a 

manifesta tendência observada na Grande Lisboa nos últimos 20 anos para não ter mais 

capacidade para atrair novas populações, desenha uma tendência para um maior 

equilíbrio entre as populações das duas margens.  

Alcobaça, na periferia da região periférica do Oeste integra uma região com uma 

dinâmica demográfica própria e em expansão e pertence ao conjunto espacial de Lisboa 

e Vale do Tejo. 

Porém, a partir de 2002, por Resolução do Conselho de Ministros ocorre uma profunda 

reordenação espacial que afecta particularmente a região de Lisboa e Vale do Tejo: 

-  A NUT II Lisboa e Vale do Tejo que tinha um total de 3,5 milhões de habitantes no 

Recenseamento de 2001, divididos pelas NUT’S II Oeste, Grande Lisboa, Península 

de Setúbal, Médio Tejo e Lezíria do Tejo fica reduzida apenas à Grande Lisboa e à 

Península de Setúbal com um total de 2,7 milhões de habitantes; 

-  As NUT’S III do Oeste e do Médio Tejo passam para a NUT II do Centro; 

-  A NUT III da Lezíria do Tejo passa para a NUT II do Alentejo com a totalidade 

dos concelhos; 
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-  A NUT III do Oeste, onde se insere Alcobaça, perde o Concelho de Mafra que 

passa para a NUT II da Grande Lisboa com os seus 54,3 milhares de habitantes. 

Em síntese, entre 2002 e 2003 a região do Oeste perde o Concelho de Mafra e passa a 

ser parte integrante da NUT II do Centro e a população de Alcobaça de 14,4% da 

população do Oeste passa a representar 16,3% da população sendo, a seguir a Torres 

Vedras o segundo concelho do Oeste com maior dimensão populacional... e com os 

antigos «coutos» seria o concelho mais importante. 

Esta mudança de posição nas nomenclaturas estatísticas, por razões óbvias de acesso ao 

financiamento de fundos comunitários, tem sido longe de pacífica não só pelas 

perturbações que cria em termos de análise dos dados (já se dispunha de séries com 

mais de dez anos de existência comparáveis no espaço europeu) como por juntar 

situações que estão longe de ser homogéneas... o Baixo Alentejo nada tem a ver com a 

Lezíria do Tejo (ambas passaram a pertencer ao Alentejo) e o Oeste nada tem a ver a 

Serra da Estrela (ambas passaram a pertencer ao Centro). Tudo aponta para que, num 

futuro próximo, a situação criada seja revista e que, com alguns ajustes pontuais se 

retome de novo a classificação espacial anterior e o Oeste volte a pertencer de novo ao 

conjunto de Lisboa e Vale do Tejo. 
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POPULAÇÃO TOTAL DE ALCOBAÇA E DA SUA ENVOLVENTE EM 2001 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56299

46216

119847

15002
BATALHA

27315

10875
ÓBIDOS

48846

55376

24271

14602

8927

S.M.Agraço

10350
A.Vinhos

20837

A ZAMBUJA

39180
72250

23389

13943

13324

23265

21110
63563

36908

15060

35571 OURÉM

POMBAL

ALCOBAÇA

CADAVAL

LOURINHÃ

TORRES VEDRAS
ALENQUER

CARTAXO

BOMBARRAL

PENICHE

CALDAS DA RAINHA

RIO MAIOR
SANTARÉM

ALCANENA

NAZARÉ

PORTO DE MÓS

MARINHA GRANDE

LEIRIA

TORRES NOVAS

População
2001

49.000 to 121.000  (5)
32.000 to 49.000  (5)
24.000 to 32.000  (2)
21.000 to 24.000  (3)
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Análise Prospectiva do Oeste inserido na região Centro 

 
Não achámos oportuno elaborar uma análise prospectiva para a antiga região do Oeste. 

Apenas considerámos a nova situação, ou seja, sem o Concelho de Mafra porque tal é a 

realidade existente no presente momento e termos uma base concreta para fundamentar 

um conjunto de posições que iremos apresentar em seguida. 

Tal como nos dois casos anteriores admitimos como hipóteses a continuidade do 

movimento natural observado nos últimos 10 anos bem como admitimos a continuidade 

do tipo de movimentos migratórios de sinal positivo observados no período 1991-2001. 
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Cenário  1 :Tendência Natural Pesada do Oeste(Nut II Centro)  
População Total e por grupos quinquenais 2000 - 2030

2000 G.Id. 2005 G.Id. 2010 G.Id. 2015 G.Id. 2020 G.Id. 2025 G.Id. 2030
17561 0-4 16214 0-4 15580 0-4 14830 0-4 14032 0-4 13100 0-4 12117
17242 5-9 17535 5-9 16190 5-9 15557 5-9 14815 5-9 14018 5-9 13087
18067 10-14 17225 10-14 17517 10-14 16174 10-14 15548 10-14 14808 10-14 14010
21551 15-19 18034 15-19 17194 15-19 17485 15-19 16155 15-19 15530 15-19 14790
24667 20-24 21484 20-24 17978 20-24 17141 20-24 17443 20-24 16115 20-24 15492
25687 25-29 24574 25-29 21404 25-29 17911 25-29 17086 25-29 17386 25-29 16063
24345 30-34 25582 30-34 24473 30-34 21316 30-34 17848 30-34 17026 30-34 17325
24703 35-39 24225 35-39 25456 35-39 24352 35-39 21230 35-39 17776 35-39 16958
23301 40-44 24526 40-44 24050 40-44 25273 40-44 24212 40-44 21108 40-44 17673
22427 45-49 23036 45-49 24248 45-49 23776 45-49 25045 45-49 23992 45-49 20917
20654 50-54 22017 50-54 22614 50-54 23806 50-54 23426 50-54 24677 50-54 23636
19718 55-59 20062 55-59 21386 55-59 21966 55-59 23270 55-59 22894 55-59 24117
19475 60-64 18854 60-64 19173 60-64 20440 60-64 21211 60-64 22475 60-64 22104
19353 65-69 18117 65-69 17558 65-69 17841 65-69 19346 65-69 20074 65-69 21276
16666 70-74 17188 70-74 16093 70-74 15623 70-74 16305 70-74 17680 70-74 18343
24712 75+ 26896 75+ 28663 75+ 29113 75+ 30240 75+ 31463 75+ 33217
340129 Total 335570 Total 329580 Total 322603 Total 317211 Total 310120,5373 Total 301125

Cenário 1: Índices-Resumo das estruturas, Oeste  2000 - 2030
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
52870 Jovens 50974 Jovens 49287 Jovens 46560 Jovens 44395 Jovens 41925 Jovens 39214

226528 Activos 222395 Activos 217978 Activos 213467 Activos 206925 Activos 198978 Activos 189075,0021
60731 Idosos 62201 Idosos 62315 Idosos 62576 Idosos 65891 Idosos 69217 Idosos 72836

340129 Ptotal 335570 Ptotal 329580 Ptotal 322603 Ptotal 317211 Ptotal 310121 Ptotal 301125
16 % J 15 % J 15 % J 14 % J 14 % J 14 % J 13
67 % A 66 % A 66 % A 66 % A 65 % A 64 % A 63
18 % I 19 % I 19 % I 19 % I 21 % I 22 % I 24

10473 PE 3-5 9993 PE 3-5 9470 PE 3-5 9043 PE 3-5 8576 PE 3-5 8044 PE 3-5 7464
13794 1C 6-9 14028 1C 6-9 12952 1C 6-9 12445 1C 6-9 11852 1C 6-9 11214 1C 6-9 10470
7227 2C 10-11 6890 2C 10-11 7007 2C 10-11 6470 2C 10-11 6219 2C 10-11 5923 2C 10-11 5604

13550 3c 12-14 12919 3c 12-14 13138 3c 12-14 12130 3c 12-14 11661 3c 12-14 11106 3c 12-14 10508
12931 Sc 15-17 10821 Sc 15-17 10316 Sc 15-17 10491 Sc 15-17 9693 Sc 15-17 9318 Sc 15-17 8874
4310 Pot S 18 3607 Pot S 18 3439 Pot S 18 3497 Pot S 18 3231 Pot S 18 3106 Pot S 18 2958

87 I J (J/I) 82 I J (J/I) 79 I J (J/I) 74 I J (J/I) 67 I J (J/I) 61 I J (J/I) 54
115 I E (I/J) 122 I E (I/J) 126 I E (I/J) 134 I E (I/J) 148 I E (I/J) 165 I E (I/J) 186
23 I D J 23 I D J 23 I D J 22 I D J 21 I D J 21 I D J 21
27 I D I 28 I D I 29 I D I 29 I D I 32 I D I 35 I D I 39
50 I D T 51 I D T 51 I D T 51 I D T 53 I D T 56 I D T 59

115 I J P A 105 I J P A 96 I J P A 85 I J P A 77 I J P A 73 I J P A 74
128 I R P A 118 I R P A 97 I R P A 83 I R P A 78 I R P A 74 I R P A 68  
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Cenário 2:Tendência N.P.do Oeste corrigida pelas migrações  
População Total e por grupos quinquenais 2000 - 2030

2000 G.Id. 2005 G.Id. 2010 G.Id. 2015 G.Id. 2020 G.Id. 2025 G.Id. 2030
17561 0-4 17430 0-4 17541 0-4 17567 0-4 17596 0-4 17492 0-4 17272
17242 5-9 18304 5-9 18174 5-9 18284 5-9 18319 5-9 18348 5-9 18244
18067 10-14 17833 10-14 18894 10-14 18763 10-14 18883 10-14 18918 10-14 18946
21551 15-19 19342 15-19 19108 15-19 20167 15-19 20049 15-19 20168 15-19 20203
24667 20-24 23416 20-24 21213 20-24 20981 20-24 22049 20-24 21932 20-24 22050
25687 25-29 26280 25-29 25034 25-29 22839 25-29 22619 25-29 23683 25-29 23566
24345 30-34 26707 30-34 27296 30-34 26055 30-34 23883 30-34 23664 30-34 24724
24703 35-39 24908 35-39 27259 35-39 27844 35-39 26634 35-39 24470 35-39 24252
23301 40-44 24956 40-44 25159 40-44 27492 40-44 28114 40-44 26910 40-44 24759
22427 45-49 23369 45-49 25007 45-49 25206 45-49 27578 45-49 28192 45-49 27000
20654 50-54 22318 50-54 23243 50-54 24853 50-54 25136 50-54 27474 50-54 28076
19718 55-59 20331 55-59 21948 55-59 22846 55-59 24562 55-59 24834 55-59 27119
19475 60-64 19042 60-64 19618 60-64 21166 60-64 22249 60-64 23910 60-64 24165
19353 65-69 18251 65-69 17868 65-69 18390 65-69 20168 65-69 21192 65-69 22769
16666 70-74 17312 70-74 16337 70-74 16022 70-74 16931 70-74 18556 70-74 19489
24712 75+ 26896 75+ 28744 75+ 29324 75+ 30653 75+ 32165 75+ 34283
340129 Total 346696 Total 352442 Total 357799 Total 365421 Total 371907 Total 376919

Cenário 2:Tendência N.P.«Coutos Alcobaça» corrigida pelas migrações  
Índices-Resumo das estruturas 2000 - 2030

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
52870 Jovens 53567 Jovens 54608 Jovens 54615 Jovens 54798 Jovens 54758 Jovens 54462

226528 Activos 230669 Activos 234885 Activos 239449 Activos 242872 Activos 245236 Activos 245916
60731 Idosos 62460 Idosos 62949 Idosos 63736 Idosos 67752 Idosos 71913 Idosos 76541

340129 Ptotal 346696 Ptotal 352442 Ptotal 357799 Ptotal 365421 Ptotal 371907 Ptotal 376919
16 % J 15 % J 15 % J 15 % J 15 % J 15 % J 14
67 % A 67 % A 67 % A 67 % A 66 % A 66 % A 65
18 % I 18 % I 18 % I 18 % I 19 % I 19 % I 20

10473 PE 3-5 10633 PE 3-5 10651 PE 3-5 10684 PE 3-5 10702 PE 3-5 10667 PE 3-5 10558
13794 1C 6-9 14643 1C 6-9 14539 1C 6-9 14627 1C 6-9 14655 1C 6-9 14678 1C 6-9 14596
7227 2C 10-11 7133 2C 10-11 7557 2C 10-11 7505 2C 10-11 7553 2C 10-11 7567 2C 10-11 7579
13550 3c 12-14 13375 3c 12-14 14170 3c 12-14 14073 3c 12-14 14162 3c 12-14 14188 3c 12-14 14210
12931 Sc 15-17 11605 Sc 15-17 11465 Sc 15-17 12100 Sc 15-17 12029 Sc 15-17 12101 Sc 15-17 12122
4310 Pot S 18 3868 Pot S 18 3822 Pot S 18 4033 Pot S 18 4010 Pot S 18 4034 Pot S 18 4041

87 I J (J/I) 86 I J (J/I) 87 I J (J/I) 86 I J (J/I) 81 I J (J/I) 76 I J (J/I) 71
115 I E (I/J) 117 I E (I/J) 115 I E (I/J) 117 I E (I/J) 124 I E (I/J) 131 I E (I/J) 141
23 I D J 23 I D J 23 I D J 23 I D J 23 I D J 22 I D J 22
27 I D I 27 I D I 27 I D I 27 I D I 28 I D I 29 I D I 31
50 I D T 50 I D T 50 I D T 49 I D T 50 I D T 52 I D T 53

115 I J P A 110 I J P A 104 I J P A 97 I J P A 90 I J P A 87 I J P A 88
128 I R P A 126 I R P A 111 I R P A 100 I R P A 95 I R P A 94 I R P A 89  
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A análise dos resultados mostra-nos que nos próximos trinta anos a população do novo 

Oeste inserido na NUT II do Centro e sem o Concelho de Mafra tenderá aumentar e a 

estabilizar a sua população à volta dos 300 mil habitantes no caso de não existirem 

movimentos migratórios ou à volta dos 380 mil habitantes no caso de manter o nível de 

atracção observado no período 1991-2001, compensando assim o efeito negativo do 

crescimento natural. 

O actual equilíbrio existente entre a população idosa e a população jovem (16/17%) irá 

dando lugar a um envelhecimento progressivo da população mantendo-se a mesma 

tendência observada em Alcobaça – a população idosa ser o dobro da população jovem 

em 2030.  

Em todo o período o efeito positivo das migrações compensa o efeito do crescimento 

natural negativo porém, a partir de 2010/2015, a manter-se a mesma tendência de 

atracção observada na última década, o saldo migratório positivo será sempre suficiente 

para compensar o efeito do declínio do crescimento natural. 

OESTE 2001
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H M
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Ainda numa perspectiva de recursos humanos no Índice de Dependência dos Jovens 

(Jovens/População Potencialmente Activa), no Índice de Dependência dos Idosos 

(Idosos/População Potencialmente Activa) e no Índice de Dependência Total (a soma 

dos dois índices anteriores) não existem grandes variações atendendo ao carácter global 

dos índices. 

No entanto, quando introduzimos índices de malha mais fina como é o caso do IJPA 

(Índice de Juventude da População Potencialmente Activa = 15-39 anos /40-64 anos) e 

do IRPA (Índice de Renovação da População Activa = 20-29 anos /55-64 anos) a 

situação muda por completo. No primeiro caso, o IJPA tenderá a evoluir de 115 para 88 

o que mostra a existência de um claro envelhecimento da população activa. No segundo 

caso a evolução provável de 128 para 89 mostra que os velhos activos que saem do 

sistema não são compensados por novas entradas. 

Quanto à população escolar, ao contrário do que se observou no Concelho de Alcobaça 

a tendência é para uma estabilização da base demográfica do número de alunos em 

todos os níveis de ensino nos próximos trinta anos: cerca de 10 500 no pré – escolar, 

15 000 no 1º ciclo, 7 500 no 2ºciclo, 14 000 no 3º ciclo, mais de 12 000 alunos no 

ensino secundário. O total de jovens com 18 anos de idade (a base potencial do ensino 

superior) rondará os 4 000 o que a uma taxa de 30% de candidatos ao ensino superior 

nos dá um total de 1 200 candidatos...  

Se excluirmos estas diferenças de comportamentos no potencial de efectivos escolares, 

globalmente, o comportamento demográfico do Concelho de Alcobaça é muito idêntico 

ao da região Oeste (praticamente todos os concelhos do Oeste têm crescimento natural 

negativo e um saldo migratório positivo) o que demonstra a consistência e a 

homogeneidade estrutural da região no seu conjunto. 
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Os pontos fortes e fracos desta opção estratégica 

Os pontos fortes que existem numa estratégia fundamentada no Concelho de Alcobaça 

enquanto parte integrante do Oeste são os seguintes: 

• benefício da experiência adquirida no planeamento global da NUT III enquanto 

parte integrante da antiga NUT II de Lisboa e Vale do Tejo – pelo facto de 

Alcobaça e o Oeste terem mudado de NUT II tal não impede que os estudos feitos 

fiquem arquivados e que todos os trabalhos de caracterização sejam inúteis; o tipo 

de ocupação do espaço não mudou... o que mudou foi a organização dos sistemas 

de informação; 

• o modo como se pode pensar o território de Alcobaça quando este é inserido num 

conjunto espacial amplo pode ser estruturado segundo duas lógicas diferentes 

embora complementares: a lógica que consiste em localizar Alcobaça na região 

numa perspectiva de centro – periferia (ou seja, inserir a unidade espacial em 

análise nas sucessivas coroas que se formam a partir do núcleo central de Lisboa) 

e uma lógica onde as relações Alcobaça/Oeste são vistas numa atitude mais 

radiocêntrica (baseada em corredores viários multimodais que convergem para o 

mesmo centro principal); 

• numa lógica centro – periferia a formulação da nova estratégia territorial para a 

Área Metropolitana de Lisboa explicita claramente a formação e a 

interdependência de três grandes áreas territoriais organizadas em círculos 

concêntricos a partir de um núcleo central: a Área Metropolitana Central 

constituída pelos contínuos urbanos que envolvem as duas margens do Tejo e 

pelos espaços mais directamente dependentes, articulados com o núcleo central 

metropolitano de Lisboa; a Periferia Metropolitana que integra uma estrutura 

urbana polinucleada, descontínua: 

- Sesimbra - Tróia - Setúbal - Palmela - Pinhal Novo - Marateca 

- Vendas Novas - Pegões 
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- Samora Correia - Benavente 

- Carregado - Azambuja 

- Cartaxo - Almeirim - Santarém - Alpiarça - Rio Maior 

- Carregado - Malveira - Mafra 

- Torres Vedras - Bombarral - Caldas da Rainha - Peniche 

 
com uma estrita relação entre os espaços urbanos e espaços rurais, na qual se 

destaca um conjunto de centros pela dimensão demográfica, dimensão 

económica e relativa autonomia funcional em relação à área metropolitana 

central; a região de Polarização Metropolitana que abrange um vasto espaço do 

território nacional onde existem relações económicas, sociais e culturais 

induzidas e polarizadas pela área central:  

- Sines - Grândola - Santiago do Cacém 

- Montemor - Évora 

- Abrantes - Tomar - Torres Novas 

- Leiria - Alcobaça - Nazaré - Marinha Grande  

 

a melhoria das condições de acessibilidade proporcionadas pela expansão e pela 

modernização das infra-estruturas de transportes tem constituído um dos 

principais indutores da reconfiguração da AMLisboa e do alargamento da sua 

área de influência. Esta melhoria das condições de acessibilidade que se 

verificou nos últimos anos colocou cidades de dimensão média como Torres 

Vedras, Caldas da Rainha, Santarém e Vendas Novas no espaço das relações 

directas e diárias com Lisboa mas colocaram também cidades a uma 

significativa distância física – como é o caso de Leiria, Alcobaça, Torres Novas, 

Tomar, Abrantes, Évora, Montemor - o - Novo e Sines a menos de noventa 

minutos do centro da cidade de Lisboa; esta nova dimensão territorial faz com 

que a AMLisboa tenda a passar de uma estrutura centrada, quase exclusivamente 

dependente da cidade de Lisboa, para um complexo territorial no qual a periferia 

metropolitana e a polarização metropolitana dão lugar à construção de redes de 
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cidades com relativa autonomia. É neste contexto que importa recolocar 

Alcobaça. Se a saída de Mafra do Oeste pode indicar a consolidação da parte 

Norte da coroa de transição em torno da mancha principal 

Mafra/Loures/Sintra/Cascais/Amadora/Oeiras estão criadas novas condições 

para reforçar a existência de uma autonomia relativa e de novas dinâmicas a 

Norte do Concelho de Torres Vedras; Alcobaça deixa de estar na periferia da 

região periférica do Oeste ou do conjunto espacial do Oeste inserido na NUT II 

Lisboa e Vale do Tejo e passa a ser uma das doze NUT’S da região Centro e o 

segundo concelho mais importante (16,3% da população) da região mais a Sul e 

mais dinâmica da região Centro; independentemente das dinâmicas pendulares 

que possam existir em relação à Área Metropolitana Central de Lisboa e da 

importância estratégica da Grande Lisboa o novo ordenamento não impede a 

criação de novas oportunidades e não representa um obstáculo à continuação da 

construção de redes dinâmicas de cidades médias unidas por uma estratégia 

comum de base económica, histórica, social, turística ou até mesmo cultural. 
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ESQUEMA DE POLARIZAÇÃO METROPOLITANA DA REGIÃO DE LISBOA E 

VALE DO TEJO 

 
Fonte: CCRLVT, "Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa" (proposta), Setembro/2001, Vol. I, Pág. 21" 
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SISTEMA URBANO DE LISBOA E VALE DO TEJO: UMA 
ESTRUTURA POLINUCLEADA COM NOVAS CENTRALIDADES 

METROPOLITANAS 
 

 
Fonte: Regio Consultores, Lda, "Reforço e Consolidação do Sistema de Cidades 
Médias da Região de Lisboa e Vale do Tejo", 1999, in CCRLVT, "Plano 
Estratégico da Região de Lisboa e Vale do Tejo", Novembro/1999, pág. 200. 
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Estas novas oportunidades são um facto que já se observa no terreno. As redes 

virtuais de cidades concebidas inicialmente no Esquema de Polarização 

Metropolitana deram lugar a novas redes reais de cidades no Sistema Urbano 

de Lisboa e Vale do Tejo com uma dinâmica própria, reforçando a perspectiva 

centro - periferia e a ideia da existência de uma estrutura polinucleada com 

novas centralidades urbanas. 

Independentemente das mudanças ocorridas nos sistemas de informação o 

espaço real, as cidades reais, com a sua dinâmica própria, foram criando redes 

mais ou menos implantadas no terreno. Assim, a Norte de Lisboa:  

- a rede de polarização inicial Torres Novas - Tomar - Abrantes transforma-se 

numa rede mais complexa que abrange Fátima e Ourém; 

- a rede inicialmente de polarização inicial Marinha Grande - Leiria - Nazaré - 

Alcobaça divide-se em Leiria - Marinha Grande e Nazaré - Alcobaça - Caldas 

da Rainha em articulação com a rede Peniche - Óbidos - Torres Vedras - 

Cadaval / Bombarral. 

Por outras palavras, reforçam-se as redes de cidades a Sul do eixo Leiria – 

Marinha Grande consolidando-se assim um Oeste como um conjunto espacial 

com vida própria, independente da área de influência de Leiria, balizado pelas 

Serras de Montejunto e dos Candeeiros, a Norte de Torres Vedras, com uma 

estrutura polinucleada e integrado no complexo Sistema Urbano de Lisboa e de 

Vale do Tejo ignorando assim, na prática, o novo arrumo de carácter estatístico 

que tudo indica ser provisório por obedecer a objectivos de curto prazo de 

financiamento de projectos com fundos comunitários sem nenhuma relação com 

as dinâmicas sociais, económicas e culturais que se observam no terreno. 

• a lógica de organização espacial radiocêntrica, baseada em corredores viários 

multimodais que convergem para os centros principais, consolida 

irreversivelmente a dependência do Oeste da região de Lisboa e Vale do Tejo. 
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Alcobaça também reforça a sua posição estratégica não enquanto centro do 

triângulo Leiria / Caldas da Rainha / Santarém, a Norte da Serra de Montejunto 

formado pelas auto-estradas A1 - A8 - A15, mas enquanto concelho mais 

importante da «mancha urbana» Caldas da Rainha - Peniche - Nazaré - 

Alcobaça que deixa de aparecer em continuidade com a área de influência de 

Leiria - Marinha Grande. 

 

Fonte: CCRLVT, "Plano Estratégico da Região de Lisboa, 
Oeste e Vale do Tejo", Lisboa, Novembro/1999, pág. 82 
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• Alcobaça pode aspirar a integrar uma Grande Área Metropolitana. 

Teoricamente, Alcobaça, pode ser inserida noutros conjuntos espaciais como por 

exemplo o das Associações de Municípios - mais precisamente escolher entre a 

Associação de Municípios do Oeste (a que pertence e com o centro motor em 

Lisboa) ou da Alta Estremadura (com o centro motor em Leiria) mas, em 

princípio, todas estas associações serão extintas ao longo do ano de 2004 à 

medida que se forem institucionalizando em concreto as Grandes Áreas 

Metropolitanas, as Comunidades Urbanas e as Comunidades Intermunicipais. 

No enquadramento legislativo que regulamenta estas novas formas de 

agrupamento municipal, existem apenas três grandes limitações à formação das 

Grandes Áreas Metropolitanas e das Comunidades Urbanas: número de 

municípios, exigência de nexo de continuidade territorial e um mínimo de 

habitantes. Quanto às Comunidades Intermunicipais, pensadas para agrupar os 

municípios com menor peso demográfico apenas se exige a continuidade 

territorial. Assim, as Grandes Áreas Metropolitanas têm de integrar pelo menos 

nove municípios e ter um mínimo de 350 mil habitantes e as Comunidades 

Urbanas compreendem pelo menos três municípios com pelo menos 150 mil 

habitantes. Os três tipos de Associação de Municípios têm os seus poderes 

reforçados, a transferir pelas câmaras municipais e também pelo Governo 

(através de acordos a estabelecer em áreas tão diversas como a saúde, a 

educação, o ambiente, as acessibilidades ou os transportes). Existe contudo um 

aspecto que vale a pena ser sublinhado no que diz respeito aos recursos 

financeiros próprios – as Comunidades Intermunicipais, ao contrário das 

Grandes Áreas Metropolitanas não poderão contar com transferências do 

Orçamento de Estado. Independentemente de sabermos se este ordenamento 

espacial de Portugal irá prosseguir ou não toda uma movimentação já começou a 

surgir no sentido de se criarem alianças estratégicas. 
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Alcobaça está na periferia de três Grandes Áreas Metropolitanas teoricamente 

possíveis de serem construídas – a do Oeste, a de Leiria e a de Santarém. 

O Oeste tem cerca de 340 mil habitantes em 2001, não pode perder nenhum dos 

seus concelhos e precisa ainda de aumentar a sua população para atingir os 

350 mil habitantes. Esse aumento pode ser feito retomando o antigo Oeste com 

o Concelho de Mafra, associando outros municípios ou argumentar com a 

prospectiva demográfica que aponta no cenário dois para 352 mil habitantes em 

2010 e 377 mil habitantes em 2030. Os 55,4 habitantes de Alcobaça ocupam a 2ª 

posição, em termos de importância numérica do Oeste uma vez que só o 

Concelho de Torres Vedras com os 72,3 milhares de habitantes tem um volume 

populacional mais elevado. 

A opção por outra Área Metropolitana, mais precisamente a de Leiria necessita 

de um complexo concelhio do tipo Leiria (119,8) + Marinha Grande (34,1) + 

Pombal (56,3) + Ourém (46,2) + Batalha (15,0) + Porto de Mós (24,3) + 

Alcobaça (55,4) + Nazaré (15,0) para totalizar os 350 000 habitantes onde 

Pombal e Alcobaça ocupam a 2ª posição em termos de importância numérica 

mas certamente que se obriga a juntar municípios sem história de trabalho em 

conjunto. Esta opção tem sido acarinhada pelo poder central ao admitir como 

muito plausível a hipótese de juntar às actuais áreas metropolitanas de Lisboa e 

Porto mais cinco áreas – Minho, Leiria, Coimbra, Aveiro e Viseu. 

A opção por uma área metropolitana centrada em Santarém ainda se nos afigura 

de uma viabilidade mais complexa porque teríamos um conjunto de concelhos 

também sem tradição de vida em conjunto: Santarém (63,6) + Rio Maior (21,1) 

+ Caldas da Rainha (48,8) + Nazaré (15,0) + Alcobaça (55,4) + Porto de Mós 

(24,3) + Alcanena (14,6) + Torres Novas (36,9). 

Em qualquer das três opções possíveis Alcobaça ocupa sempre a 2ª posição o 

que implica, em termos teóricos, uma grande capacidade de negociação para 

qualquer opção. Esta situação de Alcobaça poder ser parte integrante de 
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diferentes conjuntos espaciais a Norte da cidade de Lisboa reforça a opção Oeste 

uma vez a vantagens iguais é sempre preferível a participação numa rede da qual 

já se tem experiência e que se articula com estratégias globais pensadas para 

conjuntos mais vastos como é o caso de Lisboa e Vale do Tejo. 

Os pontos fracos de uma plataforma estratégica para Alcobaça no contexto de sistemas 

espaciais mais amplos apresenta as vantagens essenciais de beneficiar de uma estratégia 

pensada para conjuntos mais vastos (Oeste, AML, GAM), tem condições para escolher 

uma GAM, em qualquer das GAM ocupa sempre o segundo lugar e pode sempre com 

os seus 50/60 mil habitantes viabilizar ou inviabilizar qualquer das três GAM 

potenciais... no entanto, também existem alguns inconvenientes a que convém estar 

atento:  

- em qualquer das GAM’S potenciais Alcobaça ocupa sempre uma segunda 

posição e uma posição periférica; 

- um espaço só por si, ainda que com dimensão, não constitui um sistema 

dinâmico, com objectivos claros e competitivos em espaço aberto... um 

sistema para ser sustentável tem que ter objectivos claros e as vantagens 

financeiras, políticas e administrativas de qualquer das GAM’s não é 

suficiente para que um sistema permaneça e progrida no tempo; é muito 

difícil imaginar redes dinâmicas, com objectivos claros na periferia dos 

grandes conjuntos espaciais de Lisboa e Porto dado que estes objectivos 

estarão sempre dependentes, ou terão que estar articulados, com os objectivos 

concebidos para o funcionamento do conjunto mais vasto em que se insere. 

Em síntese, se parece claro que a construção de um modelo de desenvolvimento para 

Alcobaça não pode ser baseado exclusivamente na base concelhia, a opção possível 

pela inclusão na rede de cidades da Área de Polarização Metropolitana de Lisboa 

integrada na unidade espacial do Oeste é uma condição necessária mas não suficiente 

para a construção de uma plataforma estratégica sustentável para Alcobaça. 
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D. A OPÇÃO ESTRATÉGICA DE LOCALIZAR ALCOBAÇA NA GRANDE ÁREA 
METROPOLITANA DO OESTE DO SISTEMA URBANO DE LISBOA E VALE DO 
TEJO, VÉRTICE DE TRÊS GAMS POTENCIAIS E SERVINDO DE PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA DE UM ARCO ESPIRITUAL  

Já dissemos que Alcobaça é uma construção cisterciense. Não é Alcobaça que produz o 

Mosteiro, é o Mosteiro que produz Alcobaça, juntando os dois rios num exercício de 

engenharia hidráulica e, depois de esvaziado o Mosteiro, cresce uma cidade e um 

concelho o qual mais tarde se integra numa região espacial específica - o Oeste.  

A ausência de propostas inovadoras dos dois pólos dominantes existentes em Portugal - 

Lisboa e Porto - associado ao facto de Coimbra não ter tido capacidade para se tornar 

num pólo intermédio, ao centro da faixa urbana litoral, teve como consequência o 

aparecimento de espaços intermédios e a construção de redes provisórias de 

cooperação. Estas redes provisórias consolidadas ou potenciais não são mais do que 

tentativas de responder à ausência de projectos estruturantes dando assim lugar à 

improvisação de ligações que permitem melhorar alguns indicadores mas que 

continuarão a ter de aguardar que a articulação entre os dois pólos permitam estruturar 

uma grande área metropolitana e validem ou infirmem essas redes provisórias.  

A grande escolha é saber se a rede de cidades a que pertence Alcobaça se deve orientar 

para Norte ou para Sul dentro da faixa urbana litoral ou no corredor de 

desenvolvimento numa visão de policentrismo europeu. 

Independentemente do facto de a região Oeste (que convém não esquecer que tem 

dimensão suficiente para constituir uma GAM) ser para Sul não se visualiza nenhuma 

vantagem em construir uma rede para Norte. Uma ligação a Leiria com prolongamento 

para Coimbra corresponde a um vector histórico de ligações dos cistercienses a 

Coimbra que perdeu potencialidade dinâmica porque o pólo secundário que Coimbra 

constitui perdeu potencial de ligação e vê reduzido o seu papel de articulação entre 

Lisboa e o Porto. 
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DINÂMICAS URBANAS E TERRITORIAIS 
 

 
 

Fonte: Quaternaire Portugal, 1996 
 
 

Para o Sistema Urbano do Porto, Aveiro é mais importante do que Coimbra e o Sistema 

Urbano Regional do Nordeste está fora do limite dos espaços urbanos dinâmicos e é 

mais teórico do que real. 

Para o Sistema Urbano de Lisboa, o Sistema Urbano Regional do Alentejo é um sistema 

teórico e o eixo Torres Vedras - Caldas da Rainha - Alcobaça é mais importante do que 

o eixo Leiria - Marinha Grande. 
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OS GRANDES SISTEMAS URBANOS TEÓRICOS DE PORTUGAL 

 

 
 
Fonte: Quaternaire Portugal, 1996 
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SISTEMAS URBANOS NO ESPAÇO ATLÂNTICO 

 

 
 

Fonte: CRPM, "Study on the construction of a polycentre and balanced development modes 
for the european territory, Rennes, Novembro/2002, Vol. I - pág. 21 
 
 
 
 
 
 



 

SaeR - Março 2004 - 352 

     SISTEMAS URBANOS NO ESPAÇO MEDITERRÂNICO 
 

 
 

Fonte: CRPM, "Study on the construction of a polycentre and balanced development modes for the 
european territory, Rennes, Novembro/2002, Vol. I - pág. 22 
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A DINÂMICA URBANA NUMA PERSPECTIVA DO 

POLICENTRISMO DA 
EUROPA

 
 

Fonte: CRPM, "Study on the construction of a polycentre and 
balanced development modes for the european territory, Rennes, 
Novembro/2002, Vol. I - pág. 101 

 

Num prazo mais ou menos longo, a formação de uma base metropolitana relevante 

acabará por integrar todo este espaço, sendo mais provável que avance de Lisboa para 

Norte do que do Porto para Sul até cobrir as redes de cidades médias onde se situa 

Alcobaça. Mas, no curto prazo, a opção sempre possível de Alcobaça olhar em direcção 

ao triângulo Marinha Grande - Leiria - Coimbra, onde não se anuncia nenhum projecto 

configurante, deixaria sempre Alcobaça num papel subordinado. A GAM de Leiria é 

viável sem Alcobaça: os concelhos de Marinha Grande, Leiria, Pombal, Ourém, 

Batalha, Porto de Mós, Torres Novas, Alcanena e Ferreira do Zêzere garantem os 

350 000 habitantes e o mínimo de nove municípios. 



 

SaeR - Março 2004 - 354 

Numa perspectiva sistémica a opção «Alcobaça - sistema virado para Norte» não daria a 

Alcobaça nenhum objectivo dinamizador e ficaria cada vez mais na periferia do Sistema 

Urbano de Lisboa e Vale do Tejo, passaria a integrar um sistema onde uma parte 

significativa  ficaria fora do espaço dinâmico da Metrópole de Lisboa e integraria um 

sistema urbano que, na perspectiva do policentrismo europeu, ficaria à margem das 

redes dinâmicas quer estas sejam unipolares, bipolares ou multipolares. 

A posição estratégica de Alcobaça no Oeste é um ponto essencial a ter em consideração 

por integrar todas as exigências da lei na criação de Grandes Áreas Metropolitanas e 

pela tradição de uma região que ganhou prática de viver em conjunto e que é possuidora 

de um conjunto de características sociais, económicas e culturais importantes.  

A possibilidade de Santarém se organizar autonomamente a Este da Serra dos 

Candeeiros é de difícil plausibilidade devendo ficar apenas a nível de Comunidade 

Urbana a não ser que consiga alargar artificialmente a sua área de influência.  

Assim, a opção inversa, ou seja, explorar o vector Sul articulando a ligação a Caldas 

da Rainha com prolongamento até Lisboa, não é um vector histórico na medida em que 

os coutos de Cister de que nasceu Alcobaça são estruturados pelo objectivo de 

autonomia em relação a Lisboa, mas é o vector estratégico para as actuais 

oportunidades de Alcobaça, designadamente se for decidido operar em iniciativas para 

a escala de espaço integrado europeu. Para projectos desta dimensão, que aspirem ao 

estatuto de projecto configurante, o patrocínio da capital nacional é vital para 

compensar o atraso na formação de uma base metropolitana em Portugal e a fonte de 

investimentos necessários só poderá ser a capital e o envolvimento do Estado no que se 

refere aos equipamentos por si tutelados. O estatuto do Mosteiro como equipamento 

detido pelo estado é determinante, não só porque o proprietário terá de autorizar e 

apoiar os investimentos necessários para a sua operacionalização, mas também porque a 

sua dimensão não é compatível com uma utilização do tipo local ou mesmo regional. 

O Oeste é a única opção estratégica para Alcobaça mas a sua inserção nesta região 

não é suficiente para Alcobaça dar o salto qualitativo. O que a região Oeste pode 
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esperar de mais favorável não passa de uma qualificação do que já existe - melhorias 

organizativas e funcionais nos sectores da cerâmica e do agro-alimentar, resolução das 

questões ecológicas na suinicultura e na avicultura, maior qualificação da população e 

melhorias nas redes comerciais, desenvolvimento do turismo, difundir hábitos de 

associativismo e de cooperação entre empresas, desenvolvimento de estruturas de 

ensino incluindo o nível superior, maior capacidade de promoção da imagem. 

Numa perspectiva sistémica só a opção «Alcobaça - sistema virado para Sul» pode dar 

a Alcobaça  objectivos dinamizadores e participar em projectos de escala europeia e 

mundial. Acresce ainda que fica mais próximo do centro do Sistema Urbano de Lisboa 

e Vale do Tejo, fica inserida no espaço dinâmico da Metrópole de Lisboa e passa a 

integrar um sistema urbano que, na perspectiva do policentrismo europeu, fica sempre 

a pertencer às redes dinâmicas quer estas sejam unipolares, bipolares ou multipolares. 

Seja qual for a opção tomada é redutor o princípio de configuração de uma plataforma 

que assente exclusivamente em orientações políticas que respondam a uma necessidade 

momentânea face ao eventual desaparecimento das Associações de Municípios. É 

verdade que tal facto não pode ser ignorado pelas novas oportunidades que podem 

surgir mas a solução de problemas de momento - com as suas estratégias específicas - 

não pode condicionar os grandes movimentos sistémicos de fundo que estão em curso e 

que nenhuma decisão política será capaz de contrariar de uma forma sustentada. 

Ora, as potencialidades da região Oeste e de Alcobaça não estão dentro das fronteiras 

concelhias ou regionais porque, numa perspectiva sistémica, nenhum objectivo claro, 

base da sustentabilidade de uma plataforma estratégica pode ser encontrada no conjunto 

Alcobaça/Oeste. A melhoria das condições locais depende da qualidade e dos efeitos 

das suas ligações com outras zonas, de modo a poder valorizar os seus activos e os seus 

produtos por via qualitativa, procurando assim aumentar o valor acrescentado em 

actividades que já são maduras e que são desenvolvidas por empresas de pequena 

dimensão. 
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Existe uma oportunidade própria que Alcobaça pode configurar, desde que tenha 

previamente estruturado o conjunto de equipamentos que possa produzir esses 

conteúdos específicos, que permite explicitar objectivos claros a nível das redes de 

cidades da periferia de Lisboa do Oeste, com dimensão nacional e internacional. 

Alcobaça está inserido num arco espiritual/cultural: 

- mais restrito: Nazaré - Alcobaça – Batalha - Fátima 

- mais amplo: Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha - Fátima - Tomar - Santarém 

o qual é simultaneamente relevante para a História de Portugal e para a Identidade 

Europeia.  

Retomando o que já dissemos atrás, a requalificação do Santuário de Fátima vai ser uma 

oportunidade excepcional para a configuração deste arco espiritual/cultural, de modo a 

colocar num estatuto superior aquilo que, no caso de Fátima, tem sido mantido apenas 

num plano popular. Este plano popular poderá continuar a existir, mas com uma 

ambição cultural superior, o que aliás já se verifica se atendermos aos inúmeros 

encontros a nível nacional e internacional que Fátima já organiza sobre os mais diversos 

temas religiosos e ligados à acção social (pastoral da família, dos idosos, dos deficientes 

entre outros temas). 

Mas será na evolução da crise europeia que estará a motivação mais forte para o tipo de 

reflexão que este arco espiritual/cultural pode sustentar e posteriormente traduzir em 

produtos vocacionados para todo o espaço europeu integrado. Esta reflexão sobre a 

identidade europeia não poderá ser desligada das potencialidades das tecnologias de 

comunicação. Não se trata apenas de produzir uma reflexão em círculos restritos 

especializados, a sua eficácia só existirá desde que esses produtos sejam objecto de um 

consumo de massa. Neste sentido, a noção de um centro de produção de comunicação 

corresponde a uma efectiva função de edição, mesmo que seja especializada no tipo de 

conteúdos que difunde. 
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A existência do arco espiritual/cultural precisa de ter associado um centro de produção 

que não se limite à produção e venda de ícones e seja capaz de produzir conteúdos. Esta 

é também a oportunidade de Alcobaça conseguir a sua internacionalização, passando a 

ser um ponto nas redes do espaço europeu integrado e policêntrico. 

O arco espiritual/cultural, partindo do núcleo que será Fátima requalificada, continuará 

a atrair visitantes de todo o mundo, mas a qualidade dessa atracção será radicalmente 

diferente se houver em Alcobaça um centro produtor e distribuidor de conteúdos que 

assumem a sua vocação competitiva no mercado de reflexão sobre a identidade 

europeia, sobre os seus agentes de configuração, sobre o que foi o papel dos centros 

organizadores da expansão europeia e sobre o que poderão ser os seus equivalentes 

actuais e futuros. 

Alcobaça tem uma tradição que sofreu uma descontinuidade importante. Não pode ser, 

tal como hoje se apresenta, um centro de prestígio e corre o risco de ser um espaço em 

decadência. Mas pode constituir um centro de atracção dos que têm competência e uma 

base de cooperação com as instituições que têm prestígio. Para poder iniciar este novo 

projecto configurante, Alcobaça só precisa de criar o espaço de encontro, de onde se 

geram os estímulos e as informações necessárias para se produzirem os conteúdos que 

depois de distribuem. 

O Mosteiro não é um equipamento do concelho nem tão pouco um equipamento do 

Oeste. O Mosteiro é um equipamento nacional e o arco espiritual/cultural deverá ser 

entendido como um dispositivo cultural de Portugal e da Europa... ou até mesmo uma 

pertença de toda a humanidade.  

Neste sentido, o projecto configurante que se propõe para Alcobaça, assim como a sua 

integração num arco espiritual/cultural, não são projectos regionais nem do Oeste 

enquanto região. São projectos nacionais, que no caso específico, só ganham com a 

proximidade de Lisboa (o verdadeiro sistema urbano europeu no caso do policentrismo 

único) e que são específicos de um espaço europeu integrado. 
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A NOVA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE ALCOBAÇA - VÉRTICE DE TRÊS GRANDES 
ÁREAS METROPOLITANAS POTENCIAIS E CENTRO DO ARCO ESPIRITUAL 

TORRES NOVAS

LEIRIA

MARINHA GRANDE

PORTO DE MÓS

NAZARÉ

ALCANENA

SANTARÉM
RIO MAIOR

CALDAS DA RAINHA

PENICHE

BOMBARRAL

CARTAXO

ALENQUER
TORRES VEDRAS

LOURINHÃ

CADAVAL

ALCOBAÇA

POMBAL

OURÉM35571

15060

36908

63563
21110

23265

13324

13943

23389

72250
39180

AZAMBUJA

20837

A.Vinhos
10350

S.M.Agraço

8927

14602

24271

55376

48846

ÓBIDOS
10875

27315

BATALHA
15002

119847

46216

56299
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IV. OS CENÁRIOS CONTRASTADOS E OS 
FACTORES EMERGENTES 

A. ENQUADRAMENTO 

Delineiam-se, seguidamente, em grandes traços, três cenários relativamente 

contrastados sobre as condições de desenvolvimento do Concelho de Alcobaça. Estes 

cenários são essencialmente instrumentos para a “navegação” no processo/percurso de 

tomada de decisões estratégicas a médio/longo prazo. 

Julga-se, contudo, dever relevar primeiramente alguns aspectos que são comuns ou 

peças essenciais dos cenários, bem como explicitar algumas notas sobre os planos em 

que se podem delinear os referidos cenários, planos que aqui se designam como o plano 

de capilaridade e o plano de configuração. 

O Plano de Capilaridade e o Plano de Configuração 

No plano de configuração, os projectos e os programas a conceber para o 

desenvolvimento do Concelho de Alcobaça devem explorar a potencialidade da 

dimensão europeia, abandonando a perspectiva territorial ou nacional. A dimensão 

europeia dá-lhe capacidades configurantes enquanto a opção alternativa, o partir da 

dimensão territorial autárquica, regional ou nacional, corta-lhe, de certo modo, essas 

capacidades configurantes, remetendo-o para o que poderemos designar de plano de 

capilaridade. 

De facto, o plano da capilaridade pode aparecer como uma opção do tipo marginal 

versus uma opção estrutural do plano de configuração. No entanto, conviria reflectir 

sobre aspectos de viabilidade destas opções. 

A opção estrutural, a do plano de configuração, é, naturalmente a mais interessante do 

ponto de vista intelectual, é a que permite configurar melhor os desenvolvimentos dos 
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projectos e programas, é a que confere a dimensão mínima e, porventura, necessária 

para a viabilidade dos projectos e programas numa escala ibérica e europeia. 

No entanto, as opções estruturais são, em muitos casos, como que “revolucionárias” na 

medida em que interferem, nomeadamente, com os comportamentos actuais dos agentes 

político-sociais no terreno, com as respectivas metodologias de concepção do 

desenvolvimento do território, com as respectivas expectativas de manutenção das suas 

posições relativas ou majoramento das mesmas no contexto político da região ou do 

país, com as capacidades de interrelacionamento com outros responsáveis do território, 

seja a nível regional ou mesmo nacional, e, ainda – porque o contexto político é um 

contexto de democracia representativa com um determinado desenho de poderes – com 

as percepções do eleitorado. As opções estruturais muitas vezes, e também no caso 

presente, exigem capacidade de mobilização de recursos, em particular, de capital, que 

são difíceis de conseguir e que, despoletam, naturalmente, a “inveja” de outros 

concorrentes a nível regional e nacional, o que se traduz em dificuldades adicionais de 

relacionamento político para o Concelho de Alcobaça. 

Por outro lado, as opções marginalistas são, na melhor das hipóteses, reformistas. Não 

subvertem claramente os papéis dos agentes no terreno, permitem uma melhor gestão do 

relacionamento político local/regional, criam condições para a “sedução” dos agentes 

em presença para processos/compromissos que atitudes de outro cariz – mais 

“centralizador” porque vêm duma escala geográfica “superior” – não conseguem senão 

pela forma de “conquista”. De certo modo, as opções marginalistas são mais 

pragmáticas, incluindo na vertente dos recursos exigidos. Podem sofrer, ou sofrem 

mesmo em muitos casos, duma falta de visão da dimensão adequada à viabilidade 

sustentada dum programa/projecto numa escala territorial mais alargada. 

Talvez se possa trabalhar baseando-se num contínuo balizado por estas duas opções. 

Teórica e praticamente o trabalhar sobre este contínuo é, na maioria dos casos, tão 

difícil como o trabalhar baseado fundamentalmente na "baliza" plano configurante. 

Contudo, logo que não se inviabilizem processos e os compromissos a médio prazo, o 
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trabalhar sobre o contínuo oferece menos resistências psicológicas ou, pelo contrário, 

agrega mais vontades. 

Atente-se também que partir, fundamentalmente, de opções estruturais ou 

configurantes, corresponde, de certo modo, “deter” uma visão “correcta” do(s) 

futuro(s), de tal sorte que a realidade deveria evoluir de acordo com os modelos de 

desenvolvimento concebidos. Isto é, o modelo está “certo”, a “realidade” que se 

adapte… Contudo, trabalhar/cenarizar actualmente o(s) futuro(s) afigura-se 

crescentemente arriscado. Não são os aspectos geo-políticos e sócio-culturais que mais 

interferem com essa cenarização. A questão tecnológica é cada vez mais relevante nas 

populações que aceitam e desejam a “modernidade” e o “hardware” e “software” dos 

adultos do médio/longo prazo48 – e portanto, dos seus comportamentos e escolhas, 

incluindo as opções económicas e os perfis de consumo e de ocupação do tempo – não 

se afiguram fáceis de “modelizar”. Muito menos tomar essa modelização como 

“correcta” para os processos de tomada de decisão de processos/programas/projectos 

que pretendem ver decorrer e serem viáveis numa perspectiva de médio/longo prazo. A 

ilustrar esta nota vejam-se as questões levantadas, entre outros, pela Newsweek, de 

25.Ago/1.Set.03, a respeito dos “kids” (“Listening to the Kids”): 

“(…)Ultimately, the influence of kids may extend further, creating new ways of working, 

shopping and socializing online… Kids have the time and the inclination to 

experiment… It’s difficult to know exactly what new innovations the future will bring. 

But it’s safe to say that wherever these young digital nomads are going, we will all 

follow (…)” 

No número anterior da Newsweek, este tipo de questões também era aflorado: 

                                                 
48 No número da Newsweek que a seguir se cita poder-se-á encontrar no artigo “Bionic Youth” questões como as seguintes: “(…) 
Many questions remain: why are videogames so efficient at enhancing visual performance? Is it because they are graphically 
compelling, or because they overload the senses? To what extent do emotional responses—danger, violence, a sense of challenge—
play a role? There’s no doubt that emotions have a lot to do with the appeal of videogames. From the brain’s point of view, gaming 
is largely a visual task, and as such it gets processed mainly in the right hemisphere. What worries scientists is that the right-lobe 
visual circuits have a fast track to the emotions. If you read about a violent event, the information is filtered through your more 
rational, analytical left hemisphere. Richard Restak, a neurologist at George Washington University and the author of “The New 
Brain,” argues that visual media like videogames and television don’t get tempered in this way.(…)” 
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“(…) Given our fast-changing, globalized and info-saturated world, what will the 

cultured person of the future look like? In the past, being educated meant knowing lots 

about the past. In the 21st century, it will increasingly mean looking to the future. We 

live in an age when professionals are increasingly specialized. The truly educated 

person—whether a Milton scholar, a Web-solutions designer or a brain surgeon—will 

be someone who can communicate with those outside her profession. A shrunken world 

latticed with interconnections will need translators—across borders, disciplines and 

cultures. “All the parts of the world are interacting in such complex ways that the 

cultured person will be someone open to other cultures,” notes Ronald Barnett, of the 

University of London’s Institute of Education. “They’ll have to be able to transcend 

their own culture, language and outlook (…)” 

Factores dinamizadores do movimento populacional (lato sensu) 

A população residente do Concelho de Alcobaça ronda, conforme vimos anteriormente, 

os 60 000 habitantes. 

A população presente (lato sensu) pode desviar-se significativamente da população 

residente. Os visitantes do Mosteiro podem, nalguns dias do ano, fazer variar, com 

algum significado, o volume da população residente. Por outro lado, o ritmo do 

quotidiano de Alcobaça não é independente dos dias e horário de abertura do Mosteiro. 

Provavelmente, o volume de negócios de alguns estabelecimentos comerciais também 

não é independente das visitas ao Mosteiro. Numa perspectiva de médio/longo prazo, o 

grau (e o in/sucesso) do repovoamento do Mosteiro será, provavelmente, um factor 

decisivo da população (lato sensu) de Alcobaça. Há ainda a considerar as estadias de 

emigrantes portugueses, principalmente no Verão, bem como de veraneantes ou de 

alguma população que detenha já residência secundária no concelho. 

A dinâmica populacional do Concelho de Alcobaça, numa perspectiva de médio/longo 

prazo não pode dissociar-se da dinâmica populacional do da Área Metropolitana de 

Lisboa (AMLisboa). De certo modo, é condição necessária – mas não suficiente – que a 

população (lato sensu) da AMLisboa evolua clara e favoravelmente para que o 
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Concelho de Alcobaça possa dispor de oportunidades para atrair população (lato sensu, 

contemplando, portanto, graus diversos de nomadismo/sedentarismo). 

Por outro lado, a dinâmica populacional da AMLisboa não pode dissociar-se da 

dinâmica populacional de Portugal e da Espanha. Nos últimos anos do ciclo de 

expansão económica internacional (e europeia) a Península sofreu um forte surto 

imigratório que terá atingido, em 2001, um pico de 1% da sua população “residente” 

(cerca de 400 000 para Espanha e cerca de 100 000 para Portugal, considerando neste 

último caso os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). Este surto terá 

esmorecido com o ciclo de abrandamento da actividade económica mas as suas raízes e 

factores detonadores aprofundaram-se o que significa que regressados a ciclos de 

expansão o fenómeno imigratório assumirá, porventura, importância acrescida. 

Caso o Alargamento da UE se concretize, não será de excluir que os movimentos 

imigratórios do Centro e Leste europeu não se intensifiquem. Apesar de o Alargamento 

dever vir a constituir um factor significativo de “catching-up” das economias 

envolvidas e, portanto, um factor de retenção da sua população, o incremento de 

circulação dos cidadãos dessas economias favorecerá a deslocalização de alguns dos 

seus habitantes para zonas com mais oportunidades como algumas das “centralidades” 

(urbanas) actuais europeias. Por outro lado, o Alargamento deverá acelerar a imigração 

de população de países (ainda) não aderentes à UE para os países que vierem aderir – 

isto é, a periferia sofre um up-grading com o catching-up process transformando-se em 

subúrbio de crescente qualidade o que se traduzirá num factor de atracção populacional 

das áreas vizinhas mais próximas e que não (puderem) aderiram. 

Também haverá que considerar, porventura, com alguma relevância, o grau potencial de 

“nomadismo” dos cidadãos do Alargamento (que se adicionará aos da UE actual). De 

facto, com maiores níveis de rendimento nominal (e real) conjugados com o incremento 

e o barateamento das comunicações (nesta altura, deslocações aéreas de Londres e da 

Irlanda para Faro e para localizações no Sul de Espanha já custam menos de 30 euros), 

o “rumo ao Sol”, seja em termos de pacotes de dias/estadias, seja na forma de 

residência/“tenda” secundária tenderá a acentuar-se. Por exemplo, segundo o trabalho 
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encontrado no website do INSEE «Projections démographiques pour la France, ses 

régions et ses départements à l’horizon 2030», a região onde se insere a Cote d’Azur 

verá crescer a sua população em cerca de 21%, contra 9% na média do hexágono 

francês, bem como deverá registar um rejuvenescimento face à actualidade, sem contar 

com o afluxo de “nómadas” – “esporádicos” (i.e., visitantes ou passageiros), sazonais 

ou de curta estadia derivados de residência secundária (que a ligação TGV Paris-

Marselha potenciou).  

Neste quadro, o Concelho de Alcobaça deverá estar atento e prosseguir uma atitude pró-

activa no sentido de atrair população (lato sensu) caso deseje “progredir”. Corre o risco 

de alguma “descaracterização” e de perda de poder por quem o detém nesta altura. 

Contudo, estes riscos parecem ser geríveis. Parte da “caracterização” pode ser 

assegurada pelo “repovoamento” do Mosteiro. A questão do “poder” pode (e deve) ser 

assegurada com uma política de solos adequada – os “sítios” estratégicos e a definição 

das linhas de ocupação do solo devem ficar em “mãos sensatas”. (A questão do “poder” 

pode ser ilustrada, a contrario sensu, pela simples “pergunta” se Almada/Caparica ainda 

pertence aos Almadenses/Caparicences, ou aos seus descendentes, depois do 

“alargamento” proporcionado pela Ponte 25 de Abril). 

Atente-se que se o Concelho de Alcobaça tiver receios de progredir a alternativa é o 

definhamento gradual (ou mesmo uma eventual fragmentação dada a fraca centralidade 

de Alcobaça). E, afigura-se, será este o principal risco que já não é novo na História de 

Alcobaça (veja-se a História do Mosteiro e a importância que o mesmo, e a sua Região, 

teve no País). Ou há “progresso” na AMLisboa e Concelho de Alcobaça insere-se no 

respectivo processo ou “definha”. No caso de a AMLisboa definhar, ou sofrer períodos 

de anemia, a atitude estratégica de Concelho de Alcobaça será a de tentar “sobreviver” 

nesses períodos para se poder reinserir nos períodos dinâmicos que, naturalmente, 

quando ocorrem têm o seu motor a Sul. 
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Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) na Ota 

Caso a opção da localização dum NAL na Ota se venha a concretizar, o lado Norte da 

AMLisboa ganhará importância. 

Atente-se que com a Ponte 25 de Abril a margem Sul do Tejo passou a ter outra 

dinâmica económico-social. Com a nova Ponte Vasco da Gama, a importância da 

margem Sul acentuou-se consagrando o Tejo como o rio/eixo que atravessa e que 

contribui para a estruturação da ocupação do espaço da AMLisboa. As próprias 

tendências demográficas parecem apontar nesse sentido. 

A localização dum NAL na Ota corresponderá a mudar o centro gravitacional da 

AMLisboa para Norte, renovando, assim o peso da margem Norte. A longo prazo, o 

NAL deverá reforçar ou criar tendências de ocupação do solo, seja em termos 

populacionais, seja em termos de actividades.  

O NAL na Ota terá a sua zona directa de influência que tenderá a dirigir-se a Sul, isto é, 

à margem Norte da AMLisboa. Contudo, poderá haver ou criarem-se “capilares” para 

“nódulos/pequenas regiões”, a Norte da AMLisboa, onde se venham a situar residências 

primárias de trabalhadores do NAL, residências secundárias de residentes da AMLisboa 

ou espaços de lazer para os “nómadas” que aterrarão no aeroporto ou, ainda, se venham 

a localizar actividades produtivas – tipo iguarias agrícolas e/ou agro-industriais – que 

explorem as vantagens duma localização próxima do aeroporto. Atente-se ainda que 

com o desenvolvimento das telecomunicações, a diferenciação entre residência e o local 

de trabalho tenderá a esbater-se o que deverá permitir o desenvolvimento de actividades 

“à distância física” mas “on site virtual” e suportadas com a proximidade de um 

aeroporto (além da acessibilidade proporcionada por rodovias e de uma relativa 

proximidade a um nó ferroviário ibérico caso a linha de alta velocidade de ligação a 

Espanha entronque na ferrovia (Faro-)Lisboa-Porto(-Vigo)). O Concelho de Alcobaça 

deverá tentar ser um desses “nódulos/pequenas regiões”. 
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Entre outros, dispõe de dois factores “interessantes” para ser um desses 

“nódulos/pequenas regiões”: o Mosteiro (“repovoado”) e o litoral. 

Atente-se neste último factor. Como se referiu anteriormente, deverá haver, pelo menos 

ao nível europeu (alargado), um incremento da procura do “rumo ao Sol”. Como é 

sabido, o litoral atlântico Norte não tem as mesmas características que têm o litoral Sul 

algarvio e mediterrânico. No entanto, o litoral Sul tende a densificar-se e a encarecer 

fortemente (vide Marselha, Barcelona ou os espaços de qualidade nesses litorais). O 

litoral atlântico poderá tentar jogar no factor preço, em particular para estratos europeus 

menos dotados de rendimentos nominais elevados e que têm estado relativamente 

afastados do produto Sol/litoral como os que aderirão à UE em 2004 (o elemento 

praia/temperatura de água está naturalmente penalizado em confronto com o litoral Sul 

embora não se possa ou deva excluir, no médio prazo, uma eventual valorização relativa 

do litoral atlântico por razões de evolução climática e da evolução da própria “cultura 

do Sol”). Naturalmente, o produto Sol/litoral já não deverá vender-se por si só numa 

perspectiva de médio/longo prazo – exige um complemento leque de actividades 

(algumas das quais ainda nem sequer são previsíveis) que estruturem o tempo dos que o 

procuram bem como requer serviços de suporte com qualidade. O Concelho de 

Alcobaça dispõe de faixas litorais por ocupar, proximidade-tempo do aeroporto, 

proximidade-tempo da AMLisboa e poderá complementar o produto Sol/litoral com as 

potencialidades inerentes ao Mosteiro repovoado. 

No caso no NAL não vir a surgir na Ota (por exemplo, a alternativa por um 

aproveitamento do espaço aeronáutico militar da AMLisboa, ditada por razões e ordem 

financeira, pode conduzir a essa decisão) alguns dos factores antes referidos mantêm 

alguma pertinência embora a sua exploração por parte do Concelho de Alcobaça se 

possa configurar como mais difícil. De facto, mantém-se a proximidade-tempo da 

AMLisboa e deverá contar-se com o activo Mosteiro de Alcobaça repovoado. 
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O "Mosteiro repovoado” 

O Mosteiro de Alcobaça configura-se como uma condição sine qua non do 

desenvolvimento estratégico a médio/longo prazo do Concelho de Alcobaça. 

Existe no terreno/espaço central do Concelho de Alcobaça, impõe-se pela sua 

arquitectura e dimensão dos espaços, não é “erradicável” da História do concelho e de 

Portugal e é o factor diferenciador do Concelho de Alcobaça de vários outros concelhos 

ou locais do litoral atlântico português. A contrario sensu, o “ignorar” do Mosteiro 

corresponderia a negar o “(in)consciente colectivo” do Concelho de Alcobaça e de 

muitos dos seus residentes, actuais e futuros, além de, em termos físicos, a sua 

“erradicação” ser impossível. 

Estes argumentos, entre muitos outros, obrigam a “pensar” e a “actuar” de como 

“trabalhar” o Mosteiro. Adoptou-se aqui neste texto a figura de “Mosteiro repovoado” 

considerando que durante séculos, a população do Mosteiro (lato sensu, incluindo a dos 

que estavam debaixo da sua jurisdição) era a essência e o motor da região. 

O “trabalhar” o Mosteiro é, em si mesmo, um processo delicado, moroso e com custos 

significativos.  

Processo porque não se pode “conter” no tempo – “perseguirá”, no bom e mau sentido 

do termo, as decisões sobre o mesmo e sobre o Concelho de Alcobaça que ao longo do 

tempo tiverem de ser tomadas. 

Delicado porque envolve sensibilidades e interesses vários. Atente-se que cada 

grupo/pessoa está “formatado” no tempo – i.e. operando intelectual/racional e 

emocionalmente de acordo, muitas vezes, com as concepções/modelos que tiveram 

validade em determinados contextos. “Trabalhar” o Mosteiro actualmente deve 

corresponder a “perseguir” pistas que tornem válidos e viáveis os compromissos 

encontrados para determinadas fases do tempo – considerando não só as perspectivas 

dos seus “mentores” mas também dos seus potenciais destinatários – e que não 

inviabilizem a “perseguição” de outros percursos em períodos futuros. 
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Este aspecto é extremamente relevante quando se considera a velocidade da revolução 

tecnológica em curso, em particular das TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) e a sua capacidade de (re)formatação dos modelos de percepção e de 

comportamento (atente-se, a título meramente ilustrativo, na alteração dos modelos de 

percepção e do quotidiano de muitos portugueses e outros cidadãos do Mundo com 

apenas três itens tecnológicos da última década do século XX: TVsatélite, telefone 

celular e Internet). A velocidade da revolução das TIC prossegue, podendo obviamente 

haver períodos de (des)aceleração conforme os contextos económicos e militares. Os 

quotidiano(s) dos Futuro(s)49 serão profundamente “subvertidos”, no bom ou no mau 

sentido, de acordo com os diferentes modelos de compreensão dos mesmos. 

Processo moroso porque as próprias ideias de “processo” e de “dinâmica 

tecnológico/societal” para “trabalhar” o Mosteiro implicam tempo para serem 

“incorporadas” nos próprios processos de decisão dos “mentores” activos do projecto 

Mosteiro. 

Quanto ao item custos não são necessários muitos argumentos. São óbvios. Porventura, 

conviria sublinhar que as fontes de financiamento do Orçamento de Estado e do 

Orçamento da UE podem estar a definhar e/ou virem a não ser significativos, numa 

perspectiva de médio/longo prazo, face às necessidades que se configuram. De facto, 

pode e deverá considerar-se o Mosteiro como um sistema para o qual a não contenção 

da deterioração ou outra disfunção relevante de um dos seus subsistemas (por exemplo, 

alas, espaços/claustros ou espaços adjacentes) pode prejudicar seriamente os factores de 

atracção do mesmo. 

A perseguição dum conceito “lato” de o Mosteiro poder ser um site – e de evoluir para 

um cluster – de produção de “conteúdos e eventos” e inserido em rede – quer de sites de 

índole semelhante à escala europeia/internacional, quer de índole “local/regional” 
                                                 
49 Já há cerca de uma década Nicholas Negroponte, um dos “construtores” da Internet citava a imagem de “(...) the story of a mid-
19th-century surgeon magically transported through time into a modern operating theater. This doctor would not recognise a thing, 
would not know what to do or how to help. Modern technology has transformed the practice of surgical medicine. By contrast, if a 
mid-19th-century school teacher were carried by the same time machine into a present-day classroom, that teacher could be a 
substitute teacher today, more or less picking up where his or her late-20th-century peer left off. There is no fundamental difference 
between the way we teach today and the way we did 150 years ago. The technology is almost the same(...)” (Being Digital, Alfred 
A. Knopf, New York, 1995 ). 
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(como a exploração de conceitos de arcos) parece válida desde que considere 

explicitamente as ideias de “processo” e de “dinâmica tecnológico/societal” antes 

referidas.  

Por outro lado, no conceito de produtor de “conteúdos e eventos” deve ser considerada 

explicitamente a hipótese de o Mosteiro ser “repovoado” fisicamente por novos 

“monges” e “fiéis” que lhe pudesse dar a “vida” que em tempos teve e que 

correspondeu à sua atracção e ao seu Poder50. Para além de poder albergar um outro 

espaço de apoio a Peregrinos, deveria ser considerada a hipótese de conter como 

“ateliers” que de “acordo com” ou numa atitude de “ensaio/descoberta” do processo das 

novas tecnologias das TIC produzissem, em rede, os referidos “conteúdos e eventos”. 

Naturalmente, um grau de “excelência” elevado (devidamente tratado por estratégias de 

marketing) da referida produção criaria condições de “atracção e Poder”. 

Porventura, uma janela de oportunidade, em termos de recursos humanos, poderá 

abrir-se para a ideia de “ateliers”. Dado o Alargamento da UE, não é de afastar a 

hipótese de “artistas/produtores de conteúdos” – quer numa perspectiva 

“clássico/tradicional” (música, dança, cenografia, ou pintura ou, ainda, de artesanato de 

qualidade), quer numa perspectiva moderno/tecnológica (“performing arts”51, design52 e 

webdesign ou ainda de “laboratórios” de concepção de conteúdos) – de novos Estados 

membros, ou de Estados europeus que ainda não puderem vir aderir, poderem vir a ser 

“contratados” para esses ateliers atendendo a vantagens remuneratórias nominais ou a 

outras amenidades climático/culturais propiciadas pelo site Mosteiro de Alcobaça53. 

Naturalmente, a detecção e contratação de potenciais “artistas/produtores de conteúdos” 

no Centro e Leste Europeus (ou mesmo noutras partes) não deve ser feita 

                                                 
50 (…) O nosso Mosteiro nunca teve grades. Somos homens de estudo, lavradores e artífices. O nosso modo de domínio foi outro. 
Foi a fartura e o senhorio. Ai o poder, a força que tem sobre os corpos e as almas! (…), in “O Claustro do Silêncio”, Luís Rosa, 
Lisboa, 2002 
51 Vide o Programa Gulbenkian de Criatividade e Criação Artística da Gulbenkian (Público, 25.Jul.03) ou o Projecto Colina em 
Montemor-o-Novo (Público, 28.Jul.03) 
52 Ver neste domínio a experiência portuguesa da “ExperimentaDesign” – www.experimentadesign.pt.  
53 Barcelona deve estar “funcionando” neste modelo de cluster de “ateliers” contemplando mesmo o actualmente discutível “ La 
Fura dels Baus” – www.lafura.com – que, para além da Generalitat como patrocinador (e de outros) refere o “Ajuntament de Gavà” 
(onde deve estar sediado fisicamente). 
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“passivamente” pela divulgação das oportunidades possíveis – conviria uma atitude 

“activa”, “no terreno” (vide modelo futebolístico). 

Também uma via pragmática se impõe neste domínio. Há que ponderar que âncora(s) se 

podem atrair, primeiramente, para um site e potencial cluster de “conteúdos e eventos” 

no Mosteiro de Alcobaça. A questão dos seus custos e do seu financiamento releva logo 

desde início; o aspecto de poderem ser ibérico/europeus ou, mesmo internacionais, com 

imagem minimamente assegurada e abertas à convivência de outras actividades 

produtoras de conteúdos também tem de ser equacionada. 

Este aspecto da abertura à convivência (vulgo tolerância) é interessante no caso do 

Mosteiro de Alcobaça. Por um lado, porque a relação entre o Mosteiro e a população 

nem sempre foi fácil. Daí a hipótese de um compromisso do tipo binómio 

profano/religioso em que o “repovoamento do Mosteiro" assentasse nessa coabitação de 

actividades e vivências de carácter multidisciplinar, multi-cultural e, eventualmente, 

multi-espiritual. Por outro lado, porque Fátima está próximo e é necessária à rede onde 

se insere o Mosteiro de Alcobaça. A relação a cultivar com Fátima (e deveria tentar-se 

que “algo” de Fátima pudesse também ser sediado no Mosteiro) deveria contribuir para 

esse cunho de multi-espiritualidade no domínio religioso, evitando, no entanto, que esse 

relacionamento ditasse, ao Mosteiro de Alcobaça, funcionalidades restritas e 

“dependentes” da matriz Fátima. 

Detecção e exploração de Sinergias 

Sejam quais forem as opções de reordenamento administrativo regional do Concelho de 

Alcobaça no curto prazo, o concelho deverá cultivar as sinergias possíveis com outros 

concelhos e entidades regionais a fim de potenciar o site Mosteiro de Alcobaça (bem 

como a exploração das potencialidades do seu espaço litoral). 

Este cultivar de sinergias é (também) um processo, de certo modo de “sedução”, com 

detecção de oportunidades, de avanços e recuos de relacionamento, com os agentes que 

se detectou como (potencialmente) interessantes. Estes nem sempre estão “despertos” 
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para o trabalhar de sinergias e importará “seduzi-los” para o “relacionamento” que, em 

princípio, é um “jogo de soma positiva” embora os resultados possam (como em tudo na 

vida) não virem a ser “equitativamente” distribuídos. 

Tal como na política, na vida (e na sedução), será conveniente não fechar “portas” 

(opções) e perseguir os percursos interessantes – “(…) Todos os caminhos devem ser 

ousados e prudentes. Nunca o encolhimento gerou nada na vida. Só a ousadia (…)”54 

Estrutura sócio-produtiva tradicional 

O Concelho de Alcobaça tem uma estrutura sócio-produtiva tradicional, propiciando 

rendimentos às pessoas por via de duas fontes – uma actividade industrial, em geral, de 

pequena dimensão em sectores tradicionais e uma actividade agrícola de tipo familiar. 

Este tipo de estrutura corresponde a elevadas características de flexibilidade dos agentes 

envolvidos. Tem os seus aspectos negativos, nomeadamente, a não elevada qualificação 

dos recursos e a insuficiente dimensão das unidades que lhes possibilitem a acumulação 

de capitais e uma posterior expansão. 

Por outro lado, dispõe de uma indústria de suinicultura de relevo ao nível do concelho e 

com alguma importância a nível português. Segundo se percepcionou, esta indústria tem 

na região um papel de factor de coesão social – atravessa e liga todas as classes sociais 

desde o simples agricultor até ao ilustre letrado o que significa que é um “dado” para a 

evolução do Concelho de Alcobaça, pelo menos a médio prazo. Contudo, dadas as 

características tecnológicas actuais desta indústria, importa regular os seus efeitos 

ambientais.  

Estes aspectos da estrutura sócio-produtiva associados às capacidades potenciais da 

produção agrícola de produtos de qualidade – “iguarias” –, que já foram relevantes na 

região noutros tempos mas que importará detectar numa perspectiva de médio/longo 

prazo, parecem apontar para que o tecido sócio-produtivo tenha algumas condições 

necessárias de desenvolvimento: flexibilidade/adaptabilidade, (sobre)vivência a níveis 
                                                 
54 in “O Claustro do Silêncio”, Luís Rosa. 
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materiais satisfatórios de qualidade (não se percepcionam bolsas significativas de 

desemprego ou de pobreza acentuada), senão mesmo níveis, percepcionados pelos 

próprios, de qualidade de vida.  

Contudo, estes mesmos aspectos podem ser percepcionados como obstáculos a um 

maior e mais rápido ritmo de desenvolvimento – “porquê progredir materialmente?” 

Porventura importará criar as necessidades de serem atingidos patamares superiores, 

quer a nível material, quer a nível cultural, a fim de haver suporte sócio-político para o 

desenvolvimento. Não se deve excluir aqui que contactos com estrangeirados possam 

constituir semente dessas necessidades.   

B. CENÁRIOS  

Concebemos três cenários-tipo, relativamente contrastados, da estratégia de 

desenvolvimento do Concelho de Alcobaça: 

• Cenário A - Anemia  

• Cenário B - Preparar a Ota  

• Cenário C - Vencer sem Ota 

Há alguns elementos que são comuns a qualquer dos cenários embora revistam 

diferentes tonalidades conforme o posicionamento dos processos de tomada de decisão 

no contínuo balizado pela opção estrutural/configurante e a opção marginalista/de 

capilaridade. 

Esses elementos comuns são fundamentalmente os seguintes:  

- ser necessário confinar a suinicultura (por razões de ordem ambiental), já que não é 

possível eliminá-la pelo papel de factor de coesão social que tem na região; segundo 

se percepcionou, atravessa e liga todas as classes sociais desde o simples agricultor 

até ao ilustre letrado; 
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- os arcos perpassam todos os cenários embora tenham mais condições de viabilidade 

nos dois últimos, com excepção talvez do arco espiritual/cultural que deverá ter 

condições de viabilidade assegurada mesmo no primeiro; 

- sejam quais forem as opções de reordenamento administrativo regional do Concelho 

de Alcobaça no curto prazo, o concelho deverá cultivar as sinergias possíveis com 

outros concelhos e entidades regionais a fim de potenciar o site Mosteiro de 

Alcobaça bem como a exploração das potencialidades do seu espaço litoral. 

Cenário A – Anemia 

O cenário de “Anemia” corresponde essencialmente a perspectivar o desenvolvimento 

do Concelho de Alcobaça a médio/longo prazo num ritmo de crescimento fraco, 

porventura com períodos de definhamento, consistente com idêntico padrão de 

desenvolvimento do território português ou – mesmo que este venha a registar um ritmo 

não desfavorável – correndo-se um risco de fragmentação do Concelho de Alcobaça 

face a dinâmicas mais favoráveis de regiões vizinhas. 

O modelo de financiamento autárquico, grandemente dependente do Orçamento de 

Estado e de significativos Fundos Estruturais da União Europeia, parece estar esgotado. 

É difícil conceber que o Estado ganhe peso na economia e sociedade portuguesa, no 

médio e longo prazos, ao ritmo que teve no passado, em particular desde 1974. Há 

forças que apontam para a redução do peso crescente do Estado que, mesmo que não 

venham a prevalecer, não deverão conduzir a um reforço do Estado financiador. Por 

outro lado, o alargamento da União Europeia deverá traduzir-se numa relevância 

decrescente dos Fundos Comunitários direccionados à economia portuguesa, 

conjugando-se, assim, com as forças que apontam para a correcção do peso que o 

Estado atingiu. 

Neste quadro, o cenário A corresponderá a que o Concelho de Alcobaça “sobreviva” 

meramente à custa dos seus recursos, com um up-grade dos mesmos mais “arrastado” 

do que ditado por dinâmicas próprias, bem como a exploração “passiva” de algumas das 
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oportunidades que lhe surjam. Será o caso da produção agrícola (em especial, horto-

frutícolas), o da própria indústria agro-alimentar baseada, actualmente, na suinicultura. 

Sê-lo-á também no caso do desenvolvimento arrastado do tecido industrial existente. 

Contemplará igualmente a exploração do sector imobiliário mas sem alterações 

qualitativas relevantes bem como a exploração possível e arrastada da faixa litoral. 

Este cenário pressupõe, no entanto, que esforços sejam desenvolvidos para reter 

recursos humanos que mantenham o núcleo de actividades existentes e as que 

“naturalmente” se lhes seguirem. 

O cenário pressupõe que haja um mínimo de investimento no Mosteiro de Alcobaça que 

minore a deterioração que o tempo lhe imporá e que salvaguarde os espaços principais. 

A produção cultural existente decorrerá sem alterações qualitativas e quantitativas de 

vulto (entre outros, as questões de financiamento obstam a outras vias alternativas e 

“estruturais”). 

O desenvolvimento de Fátima criará oportunidades (um contexto prolongado de 

anemia/crise a nível português e internacional poderá corresponder mesmo a um maior 

desenvolvimento de Fátima – o espiritual/religioso poderá ou deverá ganhar relevância 

num contexto prolongado de crise de paradigmas “racionais” e materiais). O Concelho 

de Alcobaça, neste cenário, poderá tirar algum partido destas oportunidades. 

Dada a proximidade de centros com relevância espiritual e religiosa, em especial, 

Fátima, um “arco espiritual/cultural” deverá ser criado e cultivado. O Mosteiro de 

Alcobaça deverá inserir-se nessa rede (inserção relativamente “passiva” neste cenário). 

A criação de outras redes/roteiros, explorando as potencialidades históricas – Material – 

e as potencialidades Ambientais (como descobertas pré-históricas, grutas, 

posicionamentos telúricos) – “arco ambiental” – deverá também ser considerado. No 

cenário em causa (A), a inserção do Concelho de Alcobaça revelar-se-á relativamente 

“passiva” e/ou o grau de sucesso dos “arcos” será diminuto (mesmo que o Concelho de 

Alcobaça pudesse ter uma atitude “activa”/de animador).  
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Este cenário corresponde também a que se possam conservar em aberto o máximo de 

opções que, em tempos futuros mais distantes e em conjunturas mais favoráveis, 

possam ser exploradas. Assim, haverá que preservar o Mosteiro de Alcobaça, evitar a 

fragmentação do concelho, conceber e executar um planeamento urbano (incluindo a 

faixa litoral) com qualidade que salvaguarde possibilidades de evolução ou 

reorganização a médio/longo prazo. 

Cenário B – Preparar a Ota 

Este cenário assume que o NAL se situará na Ota e que o Concelho de Alcobaça 

explorará activamente as oportunidades, directas e indirectas, que tal representa55. É 

consistente com (ou requer) um ritmo de desenvolvimento da economia portuguesa e da 

AMLisboa não anémico, numa perspectiva de médio e longo prazo. Pressupõe 

igualmente uma dinâmica populacional da AMLisboa ditada por uma imigração 

significativa associada a uma grande mobilidade das pessoas no espaço da União 

Europeia. 

Conforme referido anteriormente, caso a opção da localização dum NAL na Ota se 

venha a concretizar, o lado Norte da AMLisboa ganhará importância e esta localização 

corresponderá a deslocar o centro gravitacional da AMLisboa para Norte, renovando, 

assim o peso da margem Norte. A longo prazo, o NAL deverá reforçar ou criar 

tendências de ocupação do solo, seja em termos populacionais, seja em termos de 

actividades.  

Também já referido anteriormente, o NAL na OTA terá a sua zona directa de influência 

que tenderá a “dirigir-se” a Sul, isto é, à margem Norte da AMLisboa. Contudo, 

poderá haver ou criarem-se “capilares” para “nódulos/pequenas regiões”, a Norte da 

AMLisboa, onde se venham a situar residências primárias de trabalhadores do NAL, 

residências secundárias de residentes da AMLisboa ou “espaços de lazer” para os 

“nómadas” que aterrarão no aeroporto ou, ainda, se venham a localizar actividades 

produtivas – tipo “iguarias” agro-industriais – que explorem as vantagens duma 

                                                 
55 Este cenário-tipo poderá “sobreviver” sem o NAL na Ota dado os traços gerais do mesmo. 



 

SaeR - Março 2004 - 376 

localização próxima do aeroporto. Atente-se ainda que com o desenvolvimento das 

telecomunicações, a diferenciação entre residência e o local de trabalho tenderá a 

esbater-se o que deverá permitir o desenvolvimento de actividades “à distância física” 

mas “on site virtual” e suportadas com a proximidade de um aeroporto (além da 

acessibilidade proporcionada por rodovias e de uma relativa proximidade a um nó 

ferroviário ibérico caso a linha de alta velocidade de ligação a Espanha entronque na 

ferrovia (Faro-)Lisboa-Porto(-Vigo)).  

Este cenário corresponde a que o Concelho de Alcobaça tente ser um desses 

“nódulos/pequenas regiões”, utilizando, nomeadamente, dois factores “interessantes” 

para ser um desses “nódulos/pequenas regiões”: o “Mosteiro repovoado” e o litoral. 

Este cenário corresponde a um nível “médio” do “repovoamento” do Mosteiro dado que 

este se configura como uma condição sine qua non do desenvolvimento estratégico a 

médio e longo prazo do Concelho de Alcobaça. O nível médio aqui avançado decorre 

que os recursos captados para o “repovoamento” só conseguiram atingir um nível de up-

grading do espaço e da produção cultural do Mosteiro que, embora significativo, não se 

configura ainda como um marco reconfigurante de grande dimensão. 

Este cenário corresponde também a up-grading das potencialidades agrícolas do 

Concelho de Alcobaça. A detecção, exploração e marketing (incluindo aqui a inserção 

em redes de distribuição) de “iguarias”56 deverá ser feita e a proximidade do aeroporto 

explorada.  

Como anteriormente referido, a produção da suinicultura não é posta em causa neste 

cenário. Deverá, no entanto, ser devidamente confinada a fim evitar danos ambientais 

que penalizem o nódulo/pequena região do concelho. Deverá também ser tentada 

encontrar – e saber comercializá-la – neste domínio “uma iguaria”. 

O tecido produtivo existente terá, em geral, de se modernizar neste cenário. Não é 

consistente uma melhoria do “sistema Concelho de Alcobaça” sem uma melhoria dum 
                                                 
56 Vide, nomeadamente, a exploração de vinhos de José Bento dos Santos na Estremadura (Alenquer), 
www.quintadomontedoiro.com  
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dos seus subsistemas principais. Naturalmente, a característica de rendimentos de duas 

fontes, uma do trabalho em empresas industriais de pequena dimensão e outra provinda 

da exploração agrícola (essencialmente numa base de abastecimento familiar) não 

desaparecerá tão cedo. No entanto, as empresas industriais terão que se modernizar e 

inserir-se em redes de maior valor acrescentado para a viabilidade do cenário. Por outro 

lado, a produção agrícola familiar terá que se aproximar de padrões próximos dos das 

“iguarias”.  

No respeitante aos arcos – arco espiritual/cultural, arco material e arco ambiental – estes 

terão de ser desenvolvidos duma forma mais intensa. O Mosteiro de Alcobaça 

desempenha aqui um papel com destaque – a sua produção cultural (consistente com o 

grau e o leque de “repovoamento”) deverá “brilhar” no firmamento espiritual (lato 

sensu) e cultural da AMLisboa, animando em particular o arco espiritual/cultural. 

O planeamento urbanístico – e a sua concretização no terreno – deverá ser de qualidade, 

conseguindo “albergar” o acréscimo populacional (lato sensu) do concelho em 

condições de qualidade evolutiva (a percepção e as necessidades do espaço não são 

estáticas e evoluem, entre outros, com as tecnologias, com os referenciais estéticos e 

com as necessidades das pessoas) bem como complexo de serviços de suporte a esse 

acréscimo. Deverá salvaguardar o maior leque de opções para a evolução da ocupação 

do solo com as características de qualidade evolutiva a médio/longo prazos. 

Cenário C – Vencer sem Ota 

Este cenário é o mais ambicioso. Corresponde a uma opção 

“estrutural”/reconfigurante que altera positiva e significativamente o Concelho de 

Alcobaça. De facto, esta opção tem funções configurantes não só para o concelho mas, 

de certo modo, também para outros projectos e programas da AMLisboa (e, porventura, 

do País) dado que essas mesmas funções irradiam para outros espaços numa 

contaminação positiva. 
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Este cenário pode contemplar, eventualmente, o NAL na Ota. No entanto, a sua 

concepção e desenvolvimento ultrapassa a questão do NAL. Também não é uma opção 

marginalista, de exploração das capilaridades existentes ou potenciais das redes já 

existentes. 

Este cenário tem algumas condições necessárias (e não suficientes) para avançar. 

Primeiro, de ordem política. Terá de haver vontade política sustentada para a sua 

concepção e desenvolvimento. Segundo, capacidade política sustentada para a sua 

“negociação” a nível da Administração Central, regional e, inclusive, com o Poder 

Religioso (Fátima está ao lado e embora o Mosteiro de Alcobaça não vá “concorrer” 

com Fátima, haverá que negociar com o episcopado que o Mosteiro de "Alçobaça 

repovoado” também contribuirá para Fátima no quadro do arco espiritual/cultural57). 

Terceiro, capacidade de mobilizar recursos, sustentadamente, quer de ordem financeira, 

quer de ordem cultural, quer, ainda, de ordem organizacional (entre outros, o Mosteiro 

de Alcobaça seria um “nódulo” de atracção devidamente inserido numa rede 

internacional de produção cultural e de “espiritualidade”). Ainda, pressupõe um ritmo 

de desenvolvimento económico “confortável” para a AMLisboa, numa perspectiva de 

médio/longo prazo (o qual, espelhará, um respectivo crescimento populacional – lato 

sensu – similar). 

O sucesso deste cenário está também dependente da capacidade de acompanhar ou 

animar desenvolvimentos comportamentais e de lifestyles propiciados pelas tecnologias. 

Como anteriormente se referiu o “hardware” e “software” dos adultos do médio/longo 

prazo não corresponde a uma mera extrapolação da leitura das tendências actuais58. E o 

programa/projecto deste cenário é “também” para os adultos do médio e longo prazo. 

O diferenciador fundamental deste cenário (C) relativamente ao do cenário B é o grau 

de “repovoamento” do Mosteiro de Alcobaça. Aqui o grau é elevado e a dimensão dos 

                                                 
57 Esta explicação/negociação com Fátima não se põe com a mesma acuidade no cenário B dado o nível “médio” de repovoamento 
do MAlcobaça nesse cenário. 
58 Interessante é reflectir na mensagem explícita da IBM, por exemplo, na Business Week de 18 a 15.Ago.03: (…) In the on demand 
world, companies don’t rely on trends and predictions. They sense and respond to customers. On demand business.(…) e (…)This is 
the kind of “sense-and-respond” behaviour that defines on demand business- the kind that most companies canonly dream 
about…On demand business starts on demand thinking(…)” 
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meios envolvidos reconfigura o projecto e torna-o “configurante” em si mesmo, quer 

para o concelho, quer no quadro regional e português. Constituirá também um “nódulo” 

de atracção populacional (lato sensu) e de actividades de suporte. Dada a proximidade 

de Lisboa, Alcobaça constituirá um bairro distante, de qualidade de vida, da Grande 

Lisboa.  
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V. CIDADE E CONCELHO: OS ASPECTOS 
TERRITORIAIS 

A. A TEMÁTICA DO POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DO TERRITÓRIO 
FACE AO 1º QUARTEL DO SÉCULO XXI 

 

O território, enquanto espaço de suporte da presença humana, teve sempre um papel 

fundamental na organização e no desenvolvimento das sociedades, embora as formas 

assumidas e os contributos prestados apresentem fortes mutações ao longo do tempo. 

As relações que o homem estabeleceu (e continua a estabelecer) com o território têm 

sido objecto de interesse e de inúmeros estudos decorrentes de aproximações muito 

diversificadas, mas que têm permitido identificar, e de algum modo esclarecer, um 

significativo conjunto de factores determinantes para a afirmação, estagnação ou o 

mesmo declínio de determinadas culturas em cada momento da história. 

Não sendo objectivo do presente trabalho a realização de um estudo de natureza 

histórica ou analítica sobre a evolução das relações entre as sociedades e o seu território 

em geral, nem mesmo no âmbito restrito do território do Concelho de Alcobaça (que 

aliás se encontra profusamente documentado e investigado), importa porém realçar 

alguns aspectos mais relevantes que permitem compreender a ruptura que actualmente 

se verifica entre os fundamentos das dinâmicas territoriais do passado e as recentes e 

aceleradas mutações de um presente que, ao que tudo indica, não só serão irreversíveis 

como também determinarão novas formas de viver e novas espacialidades como 

condição de sobrevivência. Pretende-se assim enquadrar uma reflexão sobre as 

condições determinantes da dinâmica espacial local que, conjugada com toda a 

diversidade de factores associados, permita avaliar as contribuições possíveis e 

potenciais da componente territorial no suporte de uma estratégia global que contribua 

eficazmente para o desenvolvimento do Concelho de Alcobaça. 
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De um modo muito simplificado, e procurando caracterizar genericamente a mecânica 

das formações territoriais do mundo ocidental no passado recente, poderíamos assinalar 

alguns marcos de referenciação sequencial que variaram no tempo em cada espaço 

geográfico, e cujos “traços” se encontram bem reconhecíveis na história de Alcobaça: 

- quando ao território era apenas exigida a  garantia de elementares 

condições de subsistência consubstanciadas essencialmente na auto-

suficiência alimentar e na defesa das populações, os factores de 

identificação religiosa ou sócio-cultural, a proximidade e as condições 

geográficas foram determinantes na estruturação territorial em áreas 

delimitadas, geralmente de reduzida extensão, e de um modo geral 

progressivamente convergentes para concentrações urbanas que foram 

sendo geradas como núcleos centralizadores das actividades partilhadas 

(militares, religiosas, administrativas ou meramente comerciais). 

Fixando-se em locais que lhes garantissem a satisfação das suas 

necessidades elementares, as sociedades estruturavam-se então de um 

modo fechado sobre si mesmo e equilibrado. Não gerando excedentes 

nem ambições, eram autónomas e não tinham necessidade de qualquer 

tipo de conexão com o exterior. Os fundamentos da apropriação 

territorial inicialmente preconizados pela Regra da Ordem de Cister 

retomam esta lógica operacional, e a fundação dos Coutos de Alcobaça 

são desse facto um bom exemplo; 

- quando as exigências das populações deixaram de encontrar a sua 

satisfação nos meios de produção locais e/ou quando essas produções 

passaram a produzir excedentes, as sociedades abrem-se ao exterior de 

proximidade imediata, com o qual incrementam as trocas comerciais. 

Os núcleos urbanos iniciais protagonizaram esse papel articulando-se 

entre si, ganhando uma nova relevância decorrente da sua utilidade 

especializada, e atraindo as primeiras populações exclusivamente 

urbanas. Assiste-se então à afirmação de estruturas territoriais com uma 
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escala mais vasta, que surgem por agregação natural ou forçada, numa 

lógica de reunião de afinidades e complementaridades operacionais 

apoiadas no desenvolvimento e na especialização (económica, 

espiritual ou militar) dos territórios que as cidades polarizam. As 

cidades evoluem assim de uma função meramente interna de apoio 

local para um função de intermediação entre o território interno e a sua 

envolvente, construindo numa primeira fase redes de âmbito 

meramente comercial, mas rapidamente evoluindo para uma 

hierarquização de papéis num projecto comum de domínio territorial 

que acaba por configurar, de um modo lento e bem sedimentado, um 

novo nível de organização social e espacial: o Estado/Nação. Integra-se 

neste contexto o papel desempenhado pela abadia de Alcobaça em 

articulação com as Ordens Militares (do Templo, de Cristo e de Avis) 

na colonização dos territórios conquistados a Sul de Leiria, a sua acção 

política e militar na defesa da independência nacional face a Castela, 

ou o seu papel reorganizador como Cabeça da Ordem de Cister em 

Portugal, entre outras acções de igual relevância; 

- posteriormente, e quando o domínio territorial e a capacidade da sua 

exploração passou a ser determinante para a afirmação ou expansão do 

poder dos Estados, fosse económico, político, ou religioso, a 

modelação/reconfiguração territorial associada à conquista de novos 

espaços assumiu-se historicamente como um instrumento vital de 

desenvolvimento, controle e expansão de hegemonias dos grupos 

sociais. A escala transcontinental das operações comerciais e/ou de 

colonização, implicando uma nova dimensão dos recursos envolvidos, 

consolidou o papel dos Estados como agentes principais do 

protagonismo territorial, intermediando de uma forma centralizada as 

relações externas e organizando de um modo integrado as relações 

territoriais internas. As cidades não deixam de existir como centro de 

desenvolvimento autónomo, mas passam a submeter-se a uma lógica de 
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desenvolvimento integrado e “planeado” que lhes é imposta por um 

poder central e, se é verdade que de um modo geral ganham 

indirectamente alargamentos de influência e de mercados, também 

vêem escapar algum poder de decisão. Quando por toda a Europa a 

Ordem de Cister entra em declínio, Alcobaça ressurge devido à sua 

inserção na lógica nacional de expansão ultramarina (e também devido 

à adesão ao movimento da Contra Reforma), mas em contrapartida 

perde a sua autonomia histórica: o Mosteiro vê significativamente 

ampliadas e melhoradas as suas instalações, mas passa a ser dirigido 

por Abades Comendatários de nomeação régia. 

Esta lógica histórica de lenta apropriação e organização territorial com a qual as 

sociedades vinham convivendo há séculos foi nas últimas décadas definitivamente 

subvertida por factos que geram novas dinâmicas de efeito quase instantâneo (a noção 

temporal deixa de ser de séculos para passar a ser de décadas), e por vezes 

contraditórias: 

- pela primeira vez na História, os modelos de expansão das ocupações 

territoriais apresentam-se (aparentemente) esgotados, e a grande 

maioria das fronteiras nacionais e regionais foi estabilizada, pelo que as 

sociedades tenderiam a recentrar nos seus  territórios (Estados/Nações) 

os fundamentos do seu desenvolvimento;  

- em consequência da evolução favorável das condições de 

desenvolvimento, as dinâmicas de humanização do território 

alteraram-se radicalmente. Nos últimos 100 anos a população mundial 

aumentou 380% (de 1.6 para 6.1 milhares de milhão)59 e a população 

urbana aumentou quase 2.000% (de 150 para 3.000 milhões), 

evoluindo de uns meros 10% da população total para cerca de 50%. 

Esta transformação faz parte de um fenómeno de urbanização em 

                                                 
59 ONU, 2003, "Population, Education and Development - The Concise Report" 
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crescimento exponencial, perspectivando-se que, num horizonte de 30 

anos, 60% da população total do globo viva em ambiente urbano (para 

as regiões mais desenvolvidas prevê-se que este rácio ultrapasse os 

80%)60; 

- o processo de abertura das sociedades e das suas economias num 

contexto global, em conjugação com os mais recentes progressos da 

tecnológica digital, vieram revolucionar o processo histórico de 

apropriação/utilização do território, não só alterando os calendários 

como introduzindo novas condições de mobilidade, outras formas de 

comunicar, viver e trabalhar, novas velocidades de decisão, etc. Não só 

se alargaram infinitamente as possibilidades de localizações de 

produção e de consumo como, ao desmaterializar-se a noção 

convencional de território, se tendem a diluir os laços de 

relacionamento que estavam subjacentes às fixações das populações e 

das actividades em determinados territórios;  

- apesar destes fenómenos, a concentração urbana não só não parou de 

crescer como, pelo contrário, se vem manifestando como um factor 

determinante da competitividade dos territórios, o que se reflecte 

claramente na evolução da massa critica das cidades: a dimensão média 

das 100 maiores cidades do planeta cresceu nos últimos 50 anos de 2 

para 5 milhões de habitantes; 

- uma outra das maiores alterações das últimas décadas relaciona-se com 

as formas como o homem se relaciona com o território e as demais 

realizações associadas (ambiências naturais ou urbanas, património 

histórico ou natural, etc.), que deixaram de ser colectivamente 

entendidas exclusivamente numa perspectiva utilitária (meros 

fornecedores de matérias primas ou suporte de actividades humanas) 

                                                 
60 ONU, 20 March 2002, "World Urbanization Prospects" - The 2001 Revision" 
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para passarem a ser entendidos numa perspectiva qualitativa em si 

mesmo, enquanto objectos de cultura e de prazer, gerando uma nova 

procura e dando origem a uma nova indústria: o turismo/lazer; 

- finalmente, e face aos evidenciados riscos potenciais inerentes a esta 

revolução que podem comprometer a própria sustentabilidade futura 

das sociedades, quer sejam decorrentes das questões sociais associadas 

ao potencial incremento das desigualdades e à expansão dos fenómenos 

de exclusão, quer sejam decorrentes da degradação das condições da 

vida urbana ou da delapidação ou desequilíbrio dos recursos naturais e 

ambientais, registou-se o nascimento de uma consciencialização 

colectiva que tende a impor um crescente controlo e um claro aumento 

das condições qualitativas nas intervenções de âmbito territorial. O 

facto deste fenómeno não ser global (embora pareça ser), determina 

também que tenham surgimento novos factores de competitividade 

(leia-se atracção) associados à maior permissibilidade social/ambiental 

de alguns territórios face a outros, particularmente quando se trata de 

actividades indiferenciadas, de fraco valor acrescentado ou de baixa 

tecnologia. 

Hoje assiste-se a toda uma nova forma de relacionamento entre as sociedades e o 

território, cujo papel como factor de desenvolvimento vê a sua importância acrescida, 

embora num novo formato: a preponderância e a especialização dos serviços na 

economia encontraram na concentração urbana as condições operacionais necessárias, 

conferindo à cidade/metrópole um novo protagonismo na organização espacial das 

sociedades, em detrimento do Estado/Nação.  

Num ambiente de progressiva globalização e do domínio da economia da informação, 

as ligações territoriais afectivas tendem a perder definitivamente o seu valor tradicional 

perante a impiedosa necessidade de adaptação a novas condições de competitividade 

que viabilizem a sobrevivência das sociedades. Na configuração global que está em 

construção, “o poder não provém da localização em si, mas da capacidade de operar um 
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desses três activos intangíveis – os conceitos, a competência e as conexões” (teoria dos 

3 Cs de Rosabeth Moss Kanter). 

A “desterritorialização” da economia global e digital continua porém a exigir 

centralização, coordenação, controle, verificando-se também que algumas actividades 

exigem igualmente visibilidade, imagem ou mesmo contextualização histórica. Estas 

exigências só podem ser obtidas em pólos de significativa concentração qualitativa e 

quantitativa de recursos que, de um modo geral, só estão disponíveis nas grandes 

concentrações de massa urbana ou em ambiências especiais (c/passado, património, 

cultura, “glamour”, etc.). O território do mercado é global mas necessita de uma 

estrutura de apoio “territorializada” constituída por pontos relevantes em massa crítica, 

especializações e/ou complementaridades. Contudo, a própria localização desses 

“pontos de apoio” da economia global não é estática no tempo, deslocando-se em 

função da capacidade manifestada por esses territórios para ganhar ou perder vantagens 

comparativas.  

A importância da cidade ressurge assim como elemento fundamental do sucesso 

económico-social enquanto entidade com aptidão, dada a adequação da sua escala, o seu 

efectivo poder territorial e a sua agilidade operativa, para gerar as vantagens 

competitivas exigidas pela atracção/integração/optimização de recursos e actividades 

em permanente mudança, quer seja através da gestão eficaz das adaptações e 

reconfigurações territoriais das áreas sob seu controle, quer seja através da 

implementação de políticas de especialização de competências, organização de 

complementaridades e ganhos de relevância ou eficiência, nomeadamente, e quando os 

territórios não possuam a massa crítica suficiente, através de associações que garantam 

as condições exigidas pelos mercados.  

Deste modo, também as necessidades e potencialidades das interligações territoriais 

reforçam igualmente o papel das cidades enquanto entidades aptas para o 

estabelecimento em simultâneo de relações económicas de vizinhança e continuidade 

geográfica (tradicionais e estruturadas fundamentalmente nas conexões físicas), como 

também de relações de afinidades e complementaridades cuja estruturação pode ser 
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essencialmente virtual/digital, deixando de exigir proximidade geográfica e alargando o 

leque das opções ou oportunidades possíveis. 

Pelos argumentos expostos, torna-se evidente que as sociedades que se quiserem 

desenvolver, ou mesmo apenas sobreviver, já não podem manter a tradicional postura 

de gestão territorial fundada numa perspectiva “evolucionista” dos factores do passado, 

nomeadamente em áreas onde o efeito determinante do crescimento demográfico 

natural se inverteu.  

O Concelho de Alcobaça, como muitas outras regiões na Europa, apresenta todo o 

conjunto de sintomas que antecedem um fenómeno de declínio generalizado: uma 

população estabilizada mas cuja longevidade aumenta (e como tal não só deixa de ser 

produtiva como passa a consumir recursos); uma base produtiva de actividades 

predominantemente tradicionais e no seu conjunto pouco modernizada e qualificada 

para fazer face às exigências dos mercados; graves entraves à mobilidade e uma 

deficiente inserção em territórios de âmbito mais vasto; elevadas dificuldades 

administrativas; ineficiência das infra-estruturas essenciais; problemas ambientais 

graves; delapidação de uma herança patrimonial e ambiental de qualidade; inexistência 

(ou falta de reconhecimento) de pólos de atracção qualificados, etc.  

Estas constatações, cujos efeitos são facilmente reconhecíveis até na forma como nas 

últimas décadas o Concelho de Alcobaça vem perdendo importância relativa no âmbito 

do próprio espaço regional restrito onde está inserido, bem como nos movimentos de 

desagregação territorial latentes, colocam em evidência três questões essenciais: 

- Alcobaça necessita de ganhar uma dinâmica de mudança que 

presentemente não existe, de modo a permitir a sua adaptação às 

condições do presente e do futuro; 

- essa dinâmica só tem hipóteses de ser bem sucedida se for formatada, 

aceite e assumida por todos os agentes sob a forma de um projecto 

global do concelho e, necessariamente, com relevância supra nacional; 
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- a qualidade da gestão do território no seu conjunto (património, 

espaços naturais, espaços urbanos, espaços produtivos, ambiente, infra-

estruturas, etc.) enquanto factor de integração das actividades e do 

conhecimento e, no caso particular de Alcobaça, também potenciador 

de diferenciação positiva, desempenhará um papel determinante na 

estruturação do referido projecto global. 

 

B. OS FACTORES DE ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

A Cidade e o Concelho 

A delimitação do território do Concelho de Alcobaça tem origem na instalação da sua 

abadia e apresenta actualmente, em conjunto com o Concelho da Nazaré, uma área 

muito próxima da equivalente aos antigos Coutos de Alcobaça. Trata-se assim de uma 

delimitação cuja génese foi determinada, em grande medida, por factores político-

administrativos em função das necessidades de colonização e controle territorial num 

determinado momento histórico. 

Tendo em consideração que o actual Concelho da Nazaré configura um enclave de 

natureza essencialmente administrativa e relativamente recente, e que grande parte do 

seu território se apresenta na continuidade do território envolvente do Concelho de 

Alcobaça, considera-se justificável e desejável o seu tratamento integrado, do ponto de 

vista da metodologia da análise territorial. 

A área em questão apresenta uma extensão de cerca de 480 Km2, dos quais 406,8 Km2 

correspondem ao Concelho de Alcobaça, e desenvolve-se numa faixa aproximadamente 

compreendida entre a bacia do Rio Lis a Norte e o Rio da Tornada a Sul, e delimitada a 

Nascente pela Serra dos Candeeiros e a Poente pela costa atlântica, agregando diversas 

realidades geo-morfológicas a que corresponderam modelos de ocupação espacial 

diferenciados no tempo e na forma: as terras altas da aba da serra dos Candeeiros, as 



 

SaeR - Março 2004 - 390 

encostas e vales das bacias hidrográficas interiores dos rios Alcoa e Baça e dos seus 

afluentes, o vale tifónico, o planalto dunar e a orla marítima. 

Apesar de apresentar uma extensa frente marítima com cerca de 28 quilómetros, dos 

quais cerca de 17 se situam no Concelho de Alcobaça (6 a Sul da Nazaré e 11 a Norte), 

na sua maioria constituída por largas praias, a zona dispõem actualmente de apenas dois 

portos de abrigo ao serviço da pesca e da náutica de recreio: uma infra-estrutura 

portuária relativamente recente na Nazaré (junto à foz do rio Alcoa) e a baía de S. 

Martinho do Porto (cuja limitada batimetria tem vindo a ser reduzida por efeito de 

assoreamentos). Refira-se que no troço de frente atlântica com cerca de 200 quilómetros 

compreendido entre a Figueira da Foz e Cascais, apenas a Nazaré, S. Martinho e 

Peniche podem conferir um abrigo seguro ao desenvolvimento das actividades náuticas 

costeiras. 

As estruturas ocupacionais do território apresentam-se fortemente diferenciadas na sua 

especificidade, mas ainda evidenciam o forte centralismo e especialização impostos pela 

gestão do mosteiro na organização espacial da região. Apoiando-se numa rede viária 

radial convergente para a cidade de Alcobaça, que se encontra localizada na 

encruzilhada de dois vales interiores relativamente profundos, a malha de 

acessibilidades territoriais adaptou-se à difícil topografia da zona e determinou que o 

relacionamento interno da área em análise privilegiasse as ligações dos diversos núcleos 

afectos às antigas dependências agrícolas (granjas) e portuárias com o centro do 

concelho, e simultaneamente deste com os territórios exteriores.  

Desta configuração histórica resulta ainda hoje, e apesar da melhoria de algumas 

acessibilidades regionais e concelhias, um quase inexistente inter-relacionamento 

directo entre partes significativas do concelho, com particular significado entre alguns 

grupos de freguesias da coroa mais afastada (Benedita/Turquel, S. Martinho/Alfeizerão, 

Pataias/Martingança, e Alpedriz/Montes/Cós). 

Relativamente às formas de ocupação do espaço verifica-se igualmente que impera 

actualmente uma significativa dispersão decorrente de uma clara matriz de minifúndio 
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rural decorrente da pulverização da propriedade abacial, com particular expressão nas 

zonas interiores do concelho. Com excepção da Nazaré, cuja génese inicial e posterior 

desenvolvimento decorreram de factores externos ao controle da abadia, o território dos 

antigos coutos apresenta a curiosa característica de não dispor de estruturas urbanas 

consolidadas de dimensão relevante e estruturante, sendo que de um modo geral os 

aglomerados existentes decorrem da apropriação, reconversão ou expansão das infra-

estruturas abaciais de exploração territorial.  

Aparentemente, não só o Mosteiro de Santa Maria constituiu o único referencial de 

organização espacial, agregação e identificação do Concelho de Alcobaça, como as suas 

instalações e restantes dependências territoriais, ao concentrarem todas as actividades 

administrativas e comerciais, terão igualmente proporcionado as únicas estruturas 

espaciais de encontro e participação das populações. Refira-se que a estrutura urbana da 

própria cidade de Alcobaça cartografada em 1826 (em vésperas do abandono do 

Mosteiro) era muito pouco expressiva, resumindo-se a alguns núcleos de construídos de 

reduzida dimensão e localizados junto aos acessos à cerca do Mosteiro, a qual encerrava 

praticamente toda a área central da actual cidade compreendida entre as margens dos 

rios Alcoa e Baça. 

Destas circunstâncias históricas e das transformações fundiárias ocorridas 

posteriormente ao esvaziamento do Mosteiro, terá resultado a actual dispersão no 

desenvolvimento da ocupação espacial, geralmente de um modo linear associado às vias 

de comunicação concelhias, ou em bolsas descontinuas correspondentes às antigas 

quintas, bem como a existência clara de um deficit generalizado em todo o concelho de 

espaço público com massa crítica, consistência estrutural e identidade, inclusive na 

própria cidade de Alcobaça. 

A eliminação da função e da autoridade centralizadora do Mosteiro sobre um vasto 

território sem unidade geo-morfológica e dotado de más acessibilidades internas, sem 

que lhe tenha sido contraposto uma nova centralidade utilitária ou identificadora, 

associada à falta de consistência, dimensão e funcionalidade dos restantes núcleos 

históricos, desmaterializou a já fraca urbanidade do concelho transformando-o num 
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conjunto de espaços urbanos de má qualidade, agregados quase exclusivamente pela 

determinação administrativa num conjunto de 18 pequenas freguesias, e cuja vocação 

dominante é de atravessamento e não de permanência. Como dizia a canção “quem 

passa por Alcobaça...” 

As Marcas da Memória 

Do ponto de vista histórico-patrimonial, o Concelho de Alcobaça apresenta uma 

relevância significativa, concentrando um alargado conjunto de vestígios da 

humanização do seu território através dos tempos que não se esgota na ocupação 

monástica, mas que de um modo geral se encontra pouco divulgado e explorado, apesar 

de bastante investigado. Considera-se importante referir que o território reúne todo um 

conjunto significativo de manifestações do Homem desde a Pré-História até à Idade 

Média, com especial destaque para o período Neolítico e as suas realizações de 

complexos sistemas dedicados à organização do espaço e do tempo, bem como algumas 

importantes realizações mais recentes, nomeadamente do início da Era Industrial. 

Contudo, a avassaladora escala do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e todo o 

conjunto patrimonial que lhe está associado, a sua importância histórica, tanto no 

contexto do ordenamento religioso da Ordem de Cister como no do ordenamento e 

exploração do território dos Coutos (ou de outros territórios colonizados), e ainda no 

contexto da formação e afirmação da nossa nacionalidade, impõem naturalmente a sua 

eleição como referência local. 

O Mosteiro ocupa uma área total de cerca de 7 hectares, dos quais cerca 3 hectares 

correspondem ao espaço construído e a parte restante ao Jardim das Murtas. A parte 

edificada, que apresenta uma área de construção total da ordem dos 45.000 m2, 

apresenta-se actualmente separada em diversas componentes: uma que se encontra 

aberta ao público e ao culto (Igreja e envolvente do Claustro D. Dinis); outra que se 

encontra afecta a área de exposições temporárias e que foi objecto de uma reabilitação 

recente (ala de S. Bernardo); e finalmente uma área de significativa dimensão 

correspondendo à envolvente construída dos Claustros do Cardeal e do Rachadoiro (que 
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inclui a biblioteca), com cerca de 24.000 m2 de área construída que se encontra sem 

utilização e necessita de uma intervenção de reabilitação profunda. 

O monumento esteve ocupado por diversas entidades e sujeito a ocupações muito 

diversificadas desde o seu abandono pelos frades e, embora tutelado pelo IPPAR, só 

muito recentemente esta instituição obteve o domínio da totalidade do edifício. Apenas 

para referenciação da escala do monumento, refira-se que o mesmo representa cerca de 

metade da área do Convento de Mafra, do Centro Cultural de Belém, ou da sede da 

Caixa Geral de Depósitos, e que se aproxima da dimensão de um centro comercial de 

média dimensão (como o Amoreiras, por exemplo). 

O Mosteiro, associado aos restantes espaços patrimoniais interligados, nomeadamente 

ao convento de Cós e ao território dos coutos com as suas diversas manifestações da 

engenharia hidráulica e da actividade agrícola, ao passado religioso, histórico e político, 

bem como a alguns aspectos lendários, apresenta a particularidade de continuar a ser o 

elemento central (e porventura único) não só da identidade e unidade territorial, como 

também da projecção da sua representação para o exterior. 

O Contexto das Actividades 

Do ponto de vista da integração das actividades económicas no contexto territorial, 

poderíamos caracterizar a actual estrutura do concelho em três níveis: 

- um centro protagonizado pela cidade de Alcobaça suportando funções 

predominantemente administrativas e comerciais de âmbito 

exclusivamente concelhio, dotado de um pólo de atracção (o Mosteiro) 

de âmbito regional/nacional; 

- uma coroa envolvendo o centro, protagonizada pelas freguesias de 

Alpedriz, Montes, Cós, Maiorga, Vestiaria, Barrio, Cela, Vimeiro, 

Évora, São Vicente e Prazeres, suportando funções de base agrícola em 

simultâneo com actividades industriais pontuais directamente 
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relacionadas com o território e com uma forte tradição local (a pedra, a 

cerâmica para a construção, a cerâmica decorativa, o vidro, etc.);  

- um conjunto de três pólos mais afastados, constituído pelas freguesias 

de Martingança/Pataias, São Martinho/Alfeizerão e Turquel/Benedita, e 

que apesar da manutenção pontual de algumas das actividades 

tradicionais atrás referidas, apresenta uma base económica 

caracterizada pelo predomínio de novas actividades: pecuária intensiva, 

indústria sem tradição local (moldes, mobiliário, rações, calçado, 

marroquinaria, cutelaria, construção civil, etc.), serviços e actividades 

comerciais de âmbito local, e turismo de âmbito regional/nacional. 

Esta estrutura evidencia ainda claramente a matriz cultural da ocupação territorial no 

passado, inicialmente de base exclusivamente agrícola, e posteriormente com algum 

dinamismo mercantil, o que se reflecte na interioridade geográfica de todas as estruturas 

urbanas com excepção de S. Martinho do Porto, e na consequente inexistência de 

ocupação junto à linha de costa com excepção da Nazaré, cuja fundação decorre de um 

processo de colonização autónomo, e de alguns outros pequenos núcleos localizados 

junto às praias do Norte do concelho, cuja instalação é recente e de génese 

“clandestina”. 

Refira-se também que, enquanto uma parte significativa da actividade de base agrícola e 

industrial desenvolvida no concelho apresenta alguns sinais de dinamismo e de relativa 

qualificação, a oferta proporcionada pelas actividades de serviços, comércio, construção 

e turismo apresenta-se de um modo geral muito desqualificada. 

O desaparecimento da função centralizadora do Mosteiro determinou paralelamente 

uma dinâmica que tende actualmente a pulverizar o território concelhio das freguesias 

mais periféricas (afectivamente menos ligadas ao antigo centro/Mosteiro e 

efectivamente mais próximas e contínuas dos territórios vizinhos), e que são palco de 

uma “nova” autonomia decorrente de um relativo crescimento e vitalidade decorrente 

do incremento de uma diversificação económica, de um modo geral fundada na 
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actividade turística e/ou industrial, em clara ruptura com a cultura das zonas centrais, 

quase exclusivamente relacionada com as actividades histórico/tradicionais de natureza 

mais artesanal, agrícola ou cultural.  

Estamos assim na presença de um território com uma estrutura que tende para uma 

multi-polaridade antagónica e tensa: numa visão temos a Alcobaça central dos 

“Dotores”, maioritariamente entendida com desconfiança como um centro improdutivo 

e por natureza bloqueador do “progresso”, e a Alcobaça periférica e dinâmica, 

entendida como espaço dos empreendedores que se assumem “sem estudos” mas que 

julgam gerar o emprego e a riqueza que sustenta o concelho; na visão inversa, temos um 

centro controlado por uma elite cultural preocupada com a preservação da memória 

patrimonial e ambiental, rodeado por uma população cuja única preocupação é o 

sucesso da sua actividade económica a qualquer preço. 

Esta realidade, que pode vir a configurar uma ameaça real à coesão da unidade 

territorial, poderá ainda tender a agravar-se com a melhoria das acessibilidades 

rodoviárias regionais (veja-se já o efeito da A8), e mesmo com aquelas que irão 

atravessar o concelho mas circundando o seu centro (IC9 e Variante a Alcobaça), com a 

manutenção das deficientes condições das acessibilidades internas, com a inexistência 

de uma descentralização administrativa complementada com o reforço da utilidade 

efectiva da existência de um centro concelhio, e, sobretudo, com a concentração de 

investimento na capital do concelho (entenda-se Mosteiro, centro histórico, 

equipamentos e serviços centrais, etc., e quer seja investimento de natureza 

exclusivamente financeira, como também cultural, promocional e mediática), sempre 

que o reconhecimento da sua vantagem não seja extensível a todo o território concelhio. 

 

 

 

 



 

SaeR - Março 2004 - 396 

Ambiente, Infra-estruturas e Equipamentos 

De um modo geral, a qualidade ambiental e a eficácia das infra-estruturas de apoio e 

suporte constituem aspectos determinantes de satisfação e atractibilidade no curto prazo, 

mas também da sustentabilidade territorial a médio e longo prazo. 

Na região de Alcobaça, estes aspectos tendem a adquirir uma relevância especial 

decorrente de quatro factores específicos:  

- o volume e boa qualidade dos seus recursos hídricos naturais; 

- a boa qualidade do ar;  

- o potencial estratégico do seu território diversificado enquanto 

paisagem “natural” (As praias do litoral Norte e Sul, o pinhal, a Serra 

da Pescaria, os campos de Alfeizerão e Cela, a Baía de São Martinho 

do Porto, os vales do Baça, do Alcoa e do rio da Areia, etc.); 

- a predominância de actividades económicas que potenciam impactos 

ambientais fortemente negativos (extracção de areias, de argilas e de 

rochas, agro-pecuária e agricultura intensiva, industrias produtoras de 

resíduos poluentes, e actividade imobiliária). 

Apesar do esforço que vem sendo feito para controlar a degradação induzida por este 

último factor, e que se reflecte já em algumas situações de melhoramento de infra-

estruturas e, sobretudo, num conjunto de projectos em curso, a realidade está ainda 

longe de garantir níveis qualitativos satisfatórios, e muito mais distante de poder vir a 

configurar um argumento de diferenciação qualitativa da região. 

Encontra-se prevista a contenção das actividades extractivas em perímetros controláveis 

e a redução dos seus impactos paisagísticos, e está em curso um projecto intermunicipal 

para tratamento dos resíduos das suiniculturas que abrange a bacia do Rio Tornada e 

parte substancial das bacias do Rio Baça e do Rio Alcoa. Em contrapartida, a rede de 

saneamento básico apenas cobre cerca de 68% do concelho, e aparentemente a 
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percentagem de ligações será francamente inferior. O concelho não dispõe de sistemas 

de apoio ao tratamento dos efluentes e dos resíduos industriais, nomeadamente nas 

zonas industriais promovidas pelo Município, e existem manifestos indícios de 

degradação da qualidade dos lençóis freáticos e de acrescidas dificuldades no controle 

das drenagens superficiais 

Num concelho predominantemente “verde” e com uma fraca concentração urbana como 

é Alcobaça, não faria grande sentido referir a quase inexistência de espaços verdes 

“construídos” se a fruição pública do espaço rural e florestal estivesse de algum modo 

viabilizada e estruturada, o que não se verifica. O projecto do “Ecoparque dos Monges” 

poderá dotar a cidade de Alcobaça desta valência, mas não esgota as necessidades do 

concelho. 

Não pode deixar de ser referido que a existência de uma vasta área de pinhal no 

concelho não traduz uma correspondente integração local de valor acrescentado, nem 

suporta o desenvolvimento de quaisquer actividades associadas de base tecnológica. O 

potencial florestal do concelho também não tem sido equacionado em termos da sua 

participação na constituição de um “sumidouro” europeu de emissões de CO2. 

Encontra-se ainda em curso um projecto de aproveitamento da energia eólica no 

Concelho de Alcobaça, embora a localização prevista na Serra dos Candeeiros possa 

estar comprometida, e encontra-se já aprovado outro projecto da mesma natureza no 

Concelho da Nazaré. 

Do ponto de vista das infra-estruturas de serviço e apoio, verifica-se uma generalizada 

falta de qualidade no fornecimento de energia eléctrica, com graves implicações nas 

actividades económicas, a quase inexistência de rede de banda larga, uma grande 

dificuldade na implementação de infra-estruturas de cuidados de saúde, a promoção de 

equipamentos desportivos e culturais de âmbito estritamente local, sendo que estes 

últimos são em muito reduzido número.  
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A oferta de infra-estruturas de acolhimento turístico na região é, de um modo geral, de 

um nível qualitativo baixo e indiferenciado, e sua procura é predominantemente 

nacional e caracterizada por uma forte sazonalidade em períodos cada vez mais curtos. 

Recentemente, toda esta região costeira tem assistido ao crescimento significativo de 

uma procura de 2ª habitação que, se não for adequadamente controlada, poderá exigir a 

afectação de investimentos em redes de serviço (que terão sempre uma baixa 

rentabilidade decorrente da ocupação exclusiva aos fins de semana), e simultaneamente 

esgotar pela ocupação dos solos as oportunidades para o fomento de uma actividade 

turística “pura” com alguma expressão e qualidade, sem criar alternativamente 

significativas contrapartidas locais 

Relativamente ao apoio às actividades marítimas, verifica-se que a baía de São 

Martinho do Porto se encontra pouco explorada tendo em consideração o seu passado e 

a sua singularidade. Se as actividades piscatórias parecem ter renascido, embora numa 

configuração muito informal (mas talvez até de maior qualidade), já as actividades 

náuticas de lazer encontram-se muito comprometidas pelo permanente assoreamento e 

pela inexistência de infra-estruturas adequadas, apesar da dinamização introduzida pelo 

respectivo clube local, e demonstram uma clara insuficiência para captar o crescente 

número de utilizadores potenciais. 

Estas más condições também dificultam a utilização regular da baía pelos veleiros 

oceânicos que navegam ao longo da nossa costa, e cuja captação, mesmo que só por 

períodos de curta duração (as condições de ondulação e os serviços disponibilizáveis 

dificilmente permitirão mais do que curtas estadias), poderia ser um importante factor 

de atracção e também de divulgação. A projectada marina oceânica da Nazaré, pela sua 

inserção entre a Figueira da Foz e Cascais, poderá vir não só a constituir uma infra-

estrutura estruturante e requalificadora da Nazaré, mas um equipamento com forte 

impacto positivo no Concelho de Alcobaça se for garantida a eficácia e sofisticação 

adequada das suas condições técnicas e de lazer, complementadas com uma eficaz 

articulação de actividades com a baía de São Martinho.  
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A este respeito, refira-se que toda a zona costeira de Alcobaça e da Nazaré é dotada de 

uma linha de costa com águas relativamente profundas e extensas arribas acessíveis e 

com boa visibilidade, tendo as Ilhas das Berlengas como enquadramento e a garantia de 

uma excelente regularidade de ventos ao longo de todo o ano, pelo que pode vir a reunir 

condições muito interessantes para ambicionar constituir um campo de regatas de nível 

internacional. 

Verifica-se igualmente que o concelho não se encontra preparado para integrar 

adequadamente o crescente número de cidadãos com limitações de mobilidade, o que 

para além das questões de exclusão social que coloca, se traduzirá a curto prazo/médio 

prazo num acréscimo dos encargos sociais, na redução da produtividade global, e na 

perca de oportunidades na exploração de mercados específicos, nomeadamente turístico 

e geriátrico.  

Relativamente às infra-estruturas escolares, o município garante uma total cobertura da 

rede primária (embora as alterações introduzidas pela evolução demográfica imponham 

a sua reorganização a curto prazo) e o concelho encontra-se de um modo geral bem 

servido pela rede pública do ensino secundário (com excepção de algumas freguesias do 

Norte) e dispõe de um estabelecimento privado com significativo prestígio localizado na 

Benedita. O concelho dispõe ainda de estruturas públicas de ensino especializado e 

formação profissional (nas áreas de agricultura e desenvolvimento rural) e um mestrado 

promovido pelo Gabinete da Universidade de Coimbra em Alcobaça, não possui no 

entanto infraestruturas de ensino Politécnico e Superior. 

A Gestão Territorial 

A gestão territorial do Concelho de Alcobaça tem sido realizada segundo os mesmos 

princípios e mecanismos operacionais que têm sido implementados em todo o País, não 

sendo portanto de admirar que na avaliação dos resultados obtidos, ou melhor, das 

consequências de tais práticas sobre o território, se evidenciem claramente os aspectos 

negativos. 
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A falta de uma estratégia de desenvolvimento nacional consistente não pôde deixar de 

obstaculizar a percepção da necessidade de dispor de estratégias integradas de 

desenvolvimento regional e concelhio, sem as quais a gestão territorial perde a sua visão 

de enquadramento no espaço global (condição necessária à economia moderna), 

tendendo a fundamentar-se de uma forma redutora na gestão diária e avulsa das 

oportunidades e das necessidades imediatas em busca de benefícios directos e no curto 

prazo.   

Os instrumentos legais de ordenamento territorial (PDMs, PGUs, PPs) ainda são 

entendidos como elemento de satisfação das pequenas clientelas geradoras das 

dinâmicas locais existentes, através da sua integração e “legalização”, e também como 

forma de cumprir as exigências impostas burocraticamente pelo Poder Central, mas 

nunca como instrumentos de “formatação” territorial para a prossecução de objectivos 

comuns a médio/longo prazo e de efeito não directamente perceptível.  

A própria natureza desses instrumentos de planeamento, e a forma como têm sido 

implementados na prática, nomeadamente através de adjudicações para a sua realização 

predominantemente fundamentadas no critério do preço mais baixo e na experiência 

anterior (que geralmente é consubstanciada na produção de outros planos igualmente 

redutores e inconsequentes, quando não mesmo destruidores), tem determinado a 

produção de instrumentos que de um modo geral são desprovidos não só de qualquer 

sentido estratégico e da consequente dinâmica adaptativa (no caso dos PDMs e dos 

POOCs), como também do grau de integração e simultaneamente de detalhe para 

garantir a configuração adequada e qualificada do território (no caso dos PGUs e dos 

PPs), e cuja proliferação desarticulada dificulta a gestão integrada de um território já de 

si fragmentado. 

A inexistência de tradição de políticas de informação e formação das populações, tendo 

em vista a construção de uma cultura do território, inviabiliza o seu envolvimento na 

discussão e assumpção de projectos comuns e, quando associada à ausência de políticas 

fundiárias claras e de práticas compensatórias do tipo da perequação (só recentemente 

legislada), agrava uma percepção individualista do território que não só não entende o 
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interesse comum dos instrumentos de ordenamento, como ainda os considera uma 

limitação aos seus direitos “históricos”. 

A curta duração dos mandatos autárquicos face ao tempo normalmente superior de 

execução das intervenções territorialmente relevantes, associado ao peso eleitoral 

relativo de certas freguesias, também determinam o reforço desta linha de actuação 

promovendo a necessidade de uma gestão diária de compromissos apaziguadores, 

consubstanciados na satisfação (em continuidade) de equilíbrios de exigências de 

âmbito exclusivamente local. 

Neste actual enquadramento, de que o Concelho de Alcobaça não é excepção, a gestão 

técnica e política dos nossos territórios encontra-se de um modo geral desprovida de 

sentido estratégico e realiza-se de um modo autista (de dentro e para dentro) que vai 

absorvendo cegamente os recursos disponíveis (que tendem para a escassez) sem efeito 

reprodutivo expressivo, e em paralelo vai promovendo uma crescente degradação e 

desinserção territorial, com o consequente isolamento e perca de competitividade 

associada. 

No caso do Concelho de Alcobaça, este facto também agrava o reconhecimento 

fragmentado do concelho e dificulta a construção de uma identidade colectiva, pois cada 

indivíduo, cada lugar, e cada Freguesia, satisfazendo-se localmente, tenderá a 

comprometer (ou mesmo bloquear) qualquer acção de conjunto com ambição, escala, e 

efeito diferido, que necessariamente implicará a redução dos recursos que lhe seriam 

directamente e imediatamente disponibilizados. 

Não deixa também de ser preocupante a promoção de intervenções relevantes 

desinseridas de uma estratégia global, como por exemplo a requalificação da zona 

envolvente do Mosteiro de Alcobaça, e que podem, apesar da sua inegável necessidade 

e qualidade, não só ver comprometida a sua eficácia (por falta de coordenação temporal 

com intervenções complementares essenciais) como também criar padrões 

financeiramente incomportáveis e bloqueadores de acções subsequentes (não existindo 

argumentos que justifiquem grandes descriminações qualitativas, ou se mantêm o 
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mesmo nível de investimento, ou não se faz, como já aconteceu com o parque de 

estacionamento de apoio ao Mosteiro). 

A Inserção Regional  

A análise da inserção da região em análise em espaços mais vastos não pode deixar de 

ter em consideração as peculiares características da sua génese e do seu passado 

histórico. 

A criação dos Coutos de Alcobaça, decidida em simultâneo com a entrega à Ordem do 

Templo de vastos territórios localizados a nascente de Santarém, inseriu-se numa 

estratégia de controlo dos territórios recém conquistados a Sul das fronteiras já 

consolidadas. No momento da sua criação, os Coutos localizavam-se a Sul dos centros 

de poder anteriormente instituídos (Coimbra e Leiria) e inseriam-se numa lógica de 

longo prazo para a organização de novos territórios apoiados na criação de novos 

centros de decisão (Santarém e Lisboa). 

Com a conquista e consolidação dos territórios a Sul do Rio Tejo, e posteriormente com 

a expansão marítima, o centro do poder desloca-se definitivamente para Lisboa, que 

passa de certo modo a centralizar directamente o poder sobre os territórios a Sul de 

Leiria, e indirectamente sobre o restante território nacional. 

A região de Alcobaça assume assim historicamente um papel de charneira territorial, 

entre o “Sul do Norte” e o “Norte do Sul”, reforçado pela configuração administrativa 

dos Coutos como território delimitado e de grande autonomia relativamente aos poderes 

instituídos. A influência directa da Abadia de Alcobaça na gestão das Ordens Militares, 

detentoras de vastos territórios localizados a nascente dos Coutos e até à fronteira com 

Castela (inicialmente a Ordem do Templo/de Cristo e mais tarde também a de Avis), 

determinou uma certa porosidade da influência territorial de Alcobaça que se estendia 

desde o litoral estremenho até ao interior ribatejano e alentejano. 

Até ao advento do liberalismo e consequente “esvaziamento” da Abadia, Alcobaça 

apresentava-se geograficamente confinada a áreas de influência onde detinha o controle 
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absoluto sobre os meios de produção, e cercada por territórios de economia mais aberta, 

mas com os quais pouco se relacionava, constituindo um “hiato” territorial subtraído ao 

exercício regular do poder central. 

No entanto, e seguindo mais a praxis de S. Bernardo do que a regra isolacionista da 

Ordem de Cister, a Abadia de Alcobaça sempre soube projectar-se para espaços mais 

alargados, protagonizando continuadamente um papel de relevância política que lhe 

permitiu transpor a intermediação dos territórios envolventes e dos respectivos centros 

de poder regionais, de modo a “conectar-se” directamente ao centro de poder situado 

em Lisboa.  

Deste modo Alcobaça obteve notoriedade, influência e o acesso a um mercado alargado 

para as suas produções (espirituais, mas também jurídico-documentais, agrícolas, 

florestais e industriais), e em condições de franca vantagem económica que a 

excepcionalidade do regime jurídico-administrativo dos Coutos lhe facilitava, 

nomeadamente permitindo-lhe competir com os restantes territórios na captação de 

recursos humanos (foragidos) em condições remuneratórias muito especiais e 

subtraindo-se à maioria dos ónus fiscais.  

Este conjunto de condições peculiares e de grande autonomia manteve-se 

razoavelmente estável durante mais de seiscentos anos e não pôde deixar de marcar a 

identidade e a cultura local, caracterizada por um elevado individualismo, 

condicionando ainda hoje a sua forma de relacionamento com o restante território 

nacional, mas muito particularmente evidenciando rivalidades do passado com a sua 

envolvente mais imediata: Caldas da Rainha, Nazaré, Marinha Grande, Batalha, Porto 

de Mós e Rio Maior. Ora, não só a contextualização histórica é actualmente diferente, 

como a própria mobilidade e o modo de vida das populações se alterou radicalmente, 

esvaziando as justificações “bairristas” e colocando em evidência a necessidade de 

ganhar massa critica e de optimizar a gestão de recursos escassos, pelo que Alcobaça 

terá necessariamente de ultrapassar estas dificuldades de modo a conseguir promover a 

implementação de programas de complementaridade aos mais diversos níveis com este 
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conjunto de municípios vizinhos, e muito particularmente com Caldas da Rainha, 

Nazaré e Marinha Grande. 

Com a destruição do poder centralizador da Abadia, que de algum modo atenuava o 

efeito das centralidades regionais e nacionais, a posterior “partilha” do seu território 

pelos diversos centros de poder instituídos ou emergentes evidenciou a sua condição de 

espaço de “fronteira” e ainda hoje marca a sua organização territorial, a qual se encontra 

dividida em múltiplos aspectos: integra o Distrito de Leiria, a Associação de Municípios 

do Oeste, a Região de Turismo Leiria-Fátima, reporta às Dioceses de Lisboa e de 

Leiria/Fátima, depende de Lisboa com delegação em Torres Vedras em matéria de 

Ensino, de Santarém em questões agrícolas, de Leiria em questões industriais e de 

Coimbra (com delegação em Leiria) em questões de saúde pública, etc.  

Do ponto de vista das possíveis polaridades externas, verifica-se presentemente que a 

influência exercida por Coimbra é diminuta e assenta unicamente nas componentes 

histórica e universitária, embora Alcobaça lhe possa proporcionar mais alguma 

relevância no âmbito da promoção da lenda de Pedro e Inês. Relativamente a Leiria, 

verifica-se que a influência exercida por este centro sobre Alcobaça é igualmente pouco 

relevante e predominantemente de natureza administrativa, embora recentemente mais 

reforçada pela reorganização da rede regional de cuidados de saúde, pelo Politécnico e 

pela nova dinâmica da Região de Turismo Leiria-Fátima na qual Alcobaça se encontra 

inserida (podendo eventualmente ser acentuada pela futura gestão do Estádio de Leiria). 

Em contrapartida e decorrendo directamente da melhoria das acessibilidades 

rodoviárias, não só Lisboa tem vindo a alargar a sua área de polarização consolidando a 

sua relação histórica e directa com Alcobaça, como a emergência de Fátima com o 

advento da nova basílica e do IC 9 poderá vir a consubstanciar o pólo de influência mais 

significativo na região a Norte da Área Metropolitana de Lisboa. A este respeito, 

refira-se que Fátima já é um dos principais “produtos” da captação nacional de turismo 

internacional, e neste momento é seguramente o único com significado a Norte da 

AMLisboa. 
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Relativamente à inserção regional de Alcobaça, e independente de uma configuração 

administrativa determinada por condições e oportunidades do momento, ou da opção 

nacional relativa ao modelo espacial a implementar para a estruturação e afirmação de 

centralidades relevantes (Sistema Urbano de Lisboa ou Sistema Único da Faixa 

Atlântica), não pode deixar de ser tomada em consideração que apenas a Área 

Metropolitana de Lisboa detém massa crítica suficiente para vir a protagonizar essa 

projecção numa economia global (e porventura mesmo apenas ibérica). Esta perspectiva 

anula a existência futura, enquanto centro organizacional, do que até aqui se 

denominava o Centro do País, que tenderá a posicionar-se numa periferia mais ou 

menos próxima de uma AM forte, de Lisboa ao Algarve, ou eventualmente de uma AM 

da Galiza a Aveiro, claramente mais fraca. 

Importa referir que do mesmo modo que as diversas localidades do Concelho de 

Alcobaça só conseguirão projectar-se com êxito para o espaço regional se conseguirem 

a sua inserção num sistema integrado, e este só poderá ser corporizado através da 

centralidade e representação da cidade de Alcobaça (ou melhor, do Mosteiro), o que 

implica a capacidade colectiva para reunificar a identidade do território fundindo a 

cidade com o concelho (o concelho deixa de ser entendido como um somatório de 

freguesias em volta de uma microscópica cidade, para passar a ser entendido como uma 

pequena cidade de 60.000 habitantes constituída por várias freguesias), também o 

Concelho de Alcobaça só conseguirá projectar-se para o espaço ibérico ou global 

através da sua inserção no sistema da AM de Lisboa (veja-se a significativa melhoria da 

eficácia da promoção da Região de Turismo de Leiria-Fátima com a sua recente 

integração na Área Promocional de Lisboa e Vale do Tejo, por exemplo). 
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REGIÃO DE ALCOBAÇA – ACESSIBILIDADES RODOVIÁRIAS 

Base PRN 2000 
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Neste contexto, e tendo ainda em consideração a significativa homogeneidade cultural 

da baixa Estremadura Litoral, fará sentido fomentar uma aproximação tão directa 

quanto possível a Lisboa, de algum modo semelhante ao que já se desenha para o 

Litoral Alentejano e mesmo para o Algarve. No entanto, Alcobaça não só não deve 

perder o trunfo histórico da sua “porosidade” enquanto território de fronteira (multi-

relacionado e capaz de gerir as melhores opções em cada momento), como não pode em 

caso algum voltar as costas a Fátima. Em contrapartida, Alcobaça detém um potencial 

de identidade e diferenciação positiva que lhe poderá fornecer os meios para afirmar e 

defender a sua individualidade, qualquer que seja a inserção territorial, mas poderá 

ganhar uma relevância significativa se conseguir participar na protagonização da 

estruturação de toda a futura área de expansão para Norte da AM de Lisboa. 

A avaliação das condições da inserção territorial de Alcobaça no espaço regional 

também não pode ser isolada da análise da dinâmica das acessibilidades externas e 

internas, bem como dos grandes investimentos estruturantes programados como o Novo 

Aeroporto de Lisboa (NAL) e a ferrovia de Alta Velocidade (TGV). 

Relativamente às actuais acessibilidades internas e externas, o Concelho de Alcobaça 

reflecte a ausência de investimento do poder central no modo ferroviário e, em 

consequência, depende quase exclusivamente da rodovia. Com excepção da linha do 

Oeste, que se encontra desactualizada e com uma péssima qualidade de serviço 

originando um impacto muito reduzido nas acessibilidades locais e inter-regionais, 

apesar de manter um elevado potencial para vir a constituir um eixo determinante de 

estruturação regional do litoral da Estremadura e da sua articulação com Lisboa (como 

já o foi), todas as restantes acessibilidades são de natureza rodoviária e apresentam 

enormes progressos relativamente ao passado.  

Os grandes investimentos na rede rodoviária já concluídos ou em curso, nomeadamente 

o IC 1, o IC 36, e o IC 9, o IP 6 e mesmo o IC 11, associados às pequenas melhorias que 

foram realizadas no IC 2, e à sua articulação com os restantes itinerários principais 

(nomeadamente o IP 1) dotarão a região a Sul de Leiria de uma excelente rede 
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estruturante das acessibilidades intra-regionais, e facilitarão a sua inserção numa vasta 

área de influência inter-regional, podendo mesmo vir a consubstanciar uma significativa 

atracção de actividades logísticas de âmbito nacional. 

Contudo, estes investimentos não resolverão por si só os problemas de acessibilidade 

interna do Concelho de Alcobaça que, como já foi referido, se apresentam como um 

factor crítico para a eficácia de uma coesão territorial, para a requalificação urbanística, 

para a qualidade de vida das populações e para a melhoria da capacidade de atracção e 

fixação do território. 

A futura Estrada Atlântica facilitará a inserção territorial do litoral Norte do concelho e 

abrirá a possibilidade de desenvolver projectos turísticos estruturantes de alta qualidade, 

desde que se garantam os necessários mecanismos de controlo urbanístico sobre a zona, 

pois caso eles não existam, a construção desta via poderá induzir a destruição de uma 

das mais importantes áreas estratégicas do concelho. 

A criação do IC 9 ligando a Nazaré à cidade de Alcobaça e esta à Batalha, a Fátima e a 

Tomar, e cruzando o IC 2 e o IP 1, unificará 5 importantíssimos pólos turísticos e 

religiosos (dos quais 3 encontram-se classificados como Património da Humanidade e a 

Nazaré discute actualmente a sua eventual candidatura) e permitirá melhorar as 

acessibilidades na zona Norte do concelho, e em particular os acessos à cidade de 

Alcobaça, desde que para tal se garantam as adequadas articulações com o IC 1 e com a 

projectada Via de Cintura Interna. 

Numa apreciação global, que carece de confirmação através do estudo que está a ser 

realizado pela CESUR-IST, e para além da eventual viabilidade (de melhorar ou criar) 

algumas redes de transportes públicos, o concelho deverá assegurar a melhoria das 

acessibilidades rodoviárias radiais entre o centro e as localidades limítrofes, bem como 

entre as diversas sedes de freguesia, nomeadamente através de melhoramentos nas vias 

municipais ou nacionais sem portagem, e implementar uma política generalizada de 

circundação das zonas urbanas e de criação de estacionamentos periféricos, de modo a 

viabilizar a melhoraria das condições de urbanidade das localidades. 
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REGIÃO DE ALCOBAÇA – ACESSIBILIDADES RODOVIÁRIAS 
Base PRN 2000 

 

Perante a rede de novas acessibilidades construídas e em construção, parece 

questionável a vantagem do traçado proposto para a futura Variante Externa de 

Alcobaça, pois aparentemente em nada contribuirá para a melhoria das acessibilidades 

internas ou externas ao concelho, podendo mesmo constituir um indutor do 

atravessamento do concelho por tráfego externo de pesados e, simultaneamente, 

constituir um factor dissuasor do acesso dos fluxos turísticos regionais ao centro 

concelhio, para além de apresentar um traçado com custos elevados realizado sobre uma 

orografia muito complexa, e com riscos de violento impacto paisagístico e de afectação 

significativa de actividades agrícolas. 
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Em contrapartida, as localidades de Turquel e particularmente de Benedita, que já não 

beneficiam directamente dos investimentos no litoral, na zona Norte ou envolvendo o 

centro da cidade, apresentam-se claramente desinseridas do novo contexto de 

acessibilidades, o que implicará o seu isolamento relativo e a consequente perca de 

competitividade a curto prazo. Esta situação poderá ser eventualmente evitada com a 

criação de uma boa ligação horizontal (ou melhoramento da existente) até Alfeizerão e 

S. Martinho do Porto, proporcionando uma articulação com o IC 1, e com a realização 

de melhorias no IC 2, prioritariamente nas condições de acesso ao IP 6 (Variante de 

Venda das Raparigas) mas igualmente no troço para Norte até à ligação ao IC 9. O 

equacionamento de qualquer investimento fundamentado na capacidade de atracção 

externa desta área, nomeadamente o previsto Centro de Acolhimento Empresarial da 

Benedita, deverá ser cuidadosamente analisado em função da alteração dos factores 

concorrenciais recentemente induzida pelas novas acessibilidades regionais, e que por si 

só serão suficientes para determinar o êxito ou o insucesso do projecto. 

Relativamente aos grandes investimentos programados do NAL e do TGV, a sua 

perspectivação não é fácil tendo em consideração a persistente desinserção destes 

projectos de uma lógica territorial, operacional e tecnicamente consistente. A ausência 

de uma visão estratégica de âmbito nacional, ou mesmo apenas no âmbito da AM 

Lisboa, permitiu aparentemente dissociar dois investimentos que deviam estar 

associados e utilizá-los como arma política, quando a sua utilidade e viabilidade só se 

justifica quando perspectivada no âmbito de um projecto nacional centrado numa AM 

de Lisboa e servindo uma região alargada de Leiria ao Algarve, pois apenas esta área 

poderá vir a ter a massa crítica para viabilizar a exploração de tais investimentos. 
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CONCELHO DE ALCOBAÇA 
DIAGRAMA DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL EXISTENTE 

 
 

 
 
AL – Alcobaça 
AF – Alfezeirão 
BA – Batalha 
BE – Benedita 
CR – Caldas da Rainha 
FA – Fátima 
LE – Leiria 
MA – Martingança 
MG – Marinha Grande 
NA – Nazaré 
OB – Óbidos 
PA – Pataias 
PE – Peniche 
PM – Porto de Mós 
RM – Rio Maior 
SA – Santarém 
SM – São Martinho do Porto 
TU – Turquel 
 



 

SaeR - Março 2004 - 412 

CONCELHO DE ALCOBAÇA 
DIAGRAMA DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL PROPOSTA 

 
 

 
 
 
AL – Alcobaça 
AF – Alfezeirão 
BA – Batalha 
BE – Benedita 
CR – Caldas da Rainha 
FA – Fátima 
LE – Leiria 
MA – Martingança 
MG – Marinha Grande 
NA – Nazaré 
OB – Óbidos 
PA – Pataias 
PE – Peniche 
PM – Porto de Mós 
RM – Rio Maior 
SA – Santarém 
SM – São Martinho do Porto 
TU – Turquel 
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Para a região de Alcobaça, bem como para qualquer outra, muito mais importante do 

que ter infra-estruturas desta natureza “à porta”, é garantir que elas lhe permitem uma 

rápida e eficaz ligação com os territórios exteriores. Nessa perspectiva, a localização 

escolhida é seguramente menos relevante do que o grau de eficácia do binómio “tempo 

de acesso/frequência de partidas ou chegadas e diversidade de destinos”. 

Ora, não só a decisão de descentrar o futuro NAL relativamente à AM de Lisboa, 

deslocando-o para Ota, poderá, num período de grandes incertezas sobre o futuro das 

operações aéreas e da persistência das companhias de bandeira, subtrair a sua base 

operacional (nacional e ibérica porque não existem “hubs” sem centros operacionais das 

companhias e a Ibéria não se mudará para Ota) e transformá-lo num mero aeródromo 

nacional (bastará a existência de TGV Lisboa/Madrid para que, conjugando a 

frequência dos voos e os tempos de transporte, seja mais fácil e rápido chegar a 

qualquer destino na Europa ou no Mundo a partir de Madrid, bem como bastará a 

existência de um TGV Lisboa/Porto para que as ligações aéreas entre Ota e o Porto 

percam a sua competitividade), como também a perspectiva de que a rede de TGV terá 

qualquer outra paragem em território nacional para além de Lisboa, Porto ou Faro 

inviabilizará a sua vantagem de velocidade (só justificada para etapas superiores a 300 

kms).  

Se existirem garantias de que a localização destas infra-estruturas em Ota possa vir a 

constituir um “Hub” de sucesso, a vantagem desta localização para a região de 

Alcobaça superará as que decorrerão exclusivamente da melhoria dos fluxos, pois 

induzirá inevitavelmente um conjunto de novas procuras e novas oportunidades numa 

envolvente alargada. Em contrapartida, e no caso deste investimento se realizar e 

constituir um relativo insucesso, toda a AM de Lisboa se ressentirá enormemente e esse 

efeito contagiará negativamente Alcobaça. 

Nesta perspectiva, a primeira preocupação de Alcobaça será defender a escolha de uma 

localização para o NAL e para o terminal do TGV capaz de garantir a viabilidade 
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operacional destes (seja Ota, Lisboa ou margem Sul do Tejo), e a segunda será garantir 

a eficácia da ligação do seu território com estas infra-estruturas. Com esse objectivo, e 

uma vez que do ponto de vista rodoviário o acesso a qualquer destas localizações estará 

suficientemente bem servido (com trajectos variando aproximadamente entre os 30 e os 

60 minutos), a garantia de uma eficaz ligação ferroviária (actualmente inexistente para 

qualquer dos destinos) torna-se uma prioridade estratégica para Alcobaça, mas 

igualmente um projecto comum para toda a região do Oeste, pelo que se torna decisivo 

acompanhar e influenciar as decisões em curso para a Linha do Oeste, bem como para o 

eventual “bypass” da Linha do Norte pelo Oeste, o que não trará vantagens em termos 

de “Alta Velocidade” (próximo dos 300 Kms/Hora) mas pode vir a disponibilizar 

simultaneamente uma infra-estrutura moderna que suporte ligações rápidas inter-

cidades em velocidades inferiores (da ordem dos 150 a 200 Kms/Hora), claramente 

satisfatórias dadas as curtas distâncias envolvidas. 

C. OS FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA 

Apesar das enormes incógnitas existentes sobre as formas organizacionais das 

sociedades no futuro, está relativamente bem identificado o conjunto de condições que 

os territórios em desenvolvimento sempre foram obrigados a assegurar para manter as 

suas vantagens competitivas e que actualmente, apesar das alterações de forma, se 

mantêm não só válidos como cada vez mais críticos. 

Da análise realizada constata-se que a Região de Alcobaça não constitui uma excepção 

e, seja para garantir a manutenção futura do actual nível de desenvolvimento e de 

qualidade de vida (sobreviver) ou para o melhorar (desenvolver), necessita de atrair e 

fixar a massa crítica indispensável de recursos humanos, recursos financeiros e de 

conhecimento de que não dispõe actualmente, de modo a fomentar uma base criativa 

própria e com uma forte dinâmica de adaptação conjuntural que sustente o aumento de 

produções qualificadas e positivamente diferenciáveis, e em simultâneo incrementar a 

sua inserção no mercado global através da criação de conexões eficazes.  
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Esta conjugação de condições deverá ser assegurada de um modo sustentado a longo 

prazo, ou seja, sem que tal implique a destruição da sua base de sustentação territorial e 

a sua memória distintiva. Esta atitude não pode assim traduzir-se na massificação da 

ocupação aleatória do território, mas sobretudo centrar-se na sua reestruturação e 

requalificação, dinamizada através de intervenções controladas, de um modo geral de 

âmbito quase “cirúrgico”, e balizadas pelo seguinte conjunto de objectivos estratégicos: 

- precaver ambientalmente o futuro; 

- salvaguardar e valorizar a memória;  

- reforçar a identidade; 

- garantir a coesão territorial; 

- valorizar as aptidões e condições naturais; 

- afirmar as potencialidades latentes; 

- explorar as oportunidades; 

- eliminar, minimizar ou controlar as limitações. 

 
As potencialidades e oportunidades territoriais 
 

Na análise realizada foi identificado um conjunto muito significativo de potencialidades 

de génese territorial que, se devidamente operadas, podem vir a configurar vantagens 

competitivas na exploração de importantes “janelas” de oportunidade: 

- o Mosteiro, enquanto espaço por ocupar, central, simbólico e emblemático, 

com enormes potencialidades por explorar; 

- o património histórico e museológico associado aos suportes da 

espiritualidade (Ordem de Cister, Ordens Militares, Fátima e outros 

Santuários Marianos), protagonista fundamental da diferenciação, e “âncora” 

da relevância potencial e da captação turística; 

- a existência de algumas áreas patrimoniais que se encontram tuteladas ou 

condicionadas por entidades externas (IPPAR, DGEMN, DRAOT, etc.), e 



 

SaeR - Março 2004 - 416 

que garantem que a sua transformação se encontra limitada e condicionada à 

implementação de projectos devidamente qualificados; 

- uma base sólida de identidade cultural traduzida na existência de actividades 

tradicionais, actualmente pouco “legíveis” mas que apresentam um 

significativo potencial de upgrading (artesanato, industrias tradicionais, 

produção de iguarias agrícolas, gastronomia, etc.), podendo dar consistência 

à exploração de actividades associadas ao turismo cultural e em especial ao 

turismo rural, nomeadamente nas freguesias do interior Norte do concelho; 

- uma bem conservada memória do espírito subjacente à Regra inicial da 

Ordem de Cister, consubstanciada no Convento de Cós e na ambiência 

bucólica que parcialmente ainda o rodeia, potenciando os fundamentos de 

uma diferenciação qualificada relativamente à oferta existente na região e, 

deste modo, justificando a instalação de uma Pousada no concelho; 

- São Martinho do Porto (se profundamente requalificado), a serra da Pescaria, 

a praia do Salgado e as praias do Norte (se controladas e qualificadas), com 

enormes possibilidades para suportar actividades náuticas e de lazer 

associáveis à praia atlântica, nomeadamente actividades radicais e, em 

complemento com a Nazaré, captar um significativo mercado na área das 

actividades náuticas oceânicas, o qual pode ser eficazmente potencializado 

pela articulação dos projectos para a futura Marina da Nazaré e para a Baía 

de São Martinho; 

- o campo de São Martinho e de Alfeizerão e a zonal do pinhal de Pataias e de 

Martingança, com excelentes condições naturais para acolherem 

equipamentos de apoio à actividade turística, residencial e empresarial, 

complementares da praia e do espaço “duro”, de modo a combater 

eficazmente a sazonalidade e induzir a qualificação dos serviços e do espaço 

público, nomeadamente campos de golfe, equipamentos associados à água e 

ao espaço verde (complexos e parques desportivos e de aventura/lazer), 
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pequenos “Resorts” de hotelaria de elevada qualidade, centro de reuniões, 

casino, etc.; 

- uma evidente aptidão para acolher áreas de residenciais em condições de 

excelência ambiental (não apenas segundas residências como até aqui, mas 

especialmente primeira residência e residência geriátrica – um bom sítio para 

viver e para morrer); 

- uma ocupação territorial a que correspondem especializações agrícolas e 

industriais distintas e não concorrenciais; 

- boas acessibilidades rodoviárias inter-regionais, potencializando condições 

favoráveis para o acolhimento de actividades logísticas nos pólos de  

Alfeizerão, Casal da Areia, Patais-Martingança, e eventualmente também em 

Benedita/Turquel; 

- potencialidade para construir de raiz infra-estruturas “limpas” com 

atractibilidade para a captação de novas actividades e sustentação das 

existentes (serviços/indústrias); 

- potencialidade para salvaguardar a exploração a longo prazo de 

oportunidades económicas no oceano, em associação com a Nazaré; 

- um suporte populacional natural caracterizado pela existência simultânea de 

elites culturais “convencionais” e de vanguarda, mas também de um 

empreendedorismo e uma cultura de risco significativamente disseminados, 

e pela quase inexistência de tensões sociais decorrente da existência de uma 

moderna contextualização das relações laborais (informais mas socialmente 

responsáveis); 

- um extenso e qualificado património imobiliário na posse do Município, das 

Juntas de Freguesia e do Estado, que poderá constituir a alavanca financeira 

da reestruturação territorial. 
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Importa referir que, embora nesta fase do trabalho não tenha existido a preocupação de 

pormenorizar a análise de viabilidade das potencialidades e oportunidades acima 

identificadas, e muito menos de hierarquizar a sua importância e/ou prioridade, não 

pôde deixar de ser constatada a evidência de uma dualidade de escalas nos efeitos 

estruturantes potenciais, conforme exista, ou não, uma significativa diferenciação 

positiva efectivamente induzida pelas futuras utilizações das áreas disponíveis no 

Mosteiro de Alcobaça. 

De facto, considera-se que num cenário de uma bem sucedida exploração isolada, ou 

mesmo de conjunto, de qualquer das potencialidades acima referenciadas, e no qual o 

papel do Mosteiro não seja um factor distintivo (ou seja, cuja função não ultrapasse o 

nível da banalidade mais ou menos bem conseguida, mais ou menos maior, mais ou 

menos igual a outras) Alcobaça dificilmente poderá aspirar a muito mais do que 

qualificar-se, captar mais alguns autocarros de turistas, algumas empresas ou alguns 

residentes e, eventualmente, ganhar um pequeno acréscimo de relevância relativa no 

âmbito da AM de Lisboa. 

Em contrapartida, num cenário alternativo de exploração integrada das restantes 

(pequenas) potencialidades referenciadas, mas agora dinamizadas por um equipamento 

(o Mosteiro) que proporcione produtos ou experiência única, insubstituível e 

suficientemente atractiva (que por si só, ou integrado numa rede, justifique uma viagem 

de avião para ver, ouvir, sentir, reflectir, participar, apreender, produzir), Alcobaça 

poderá ganhar a relevância necessária para se afirmar num contexto global e assegurar o 

controle das suas condições de desenvolvimento a longo prazo. 

Os factores condicionantes 

 
A optimização da exploração do conjunto de potencialidades de génese territorial atrás 

identificadas encontra-se naturalmente condicionada pela capacidade de eliminar, ou 
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pelo menos minimizar, os efeitos negativos de um conjunto de factores identificados e 

cuja persistência comprometerá seguramente qualquer mudança estrutural: 

- a inexistência de objectivos comuns e a consequente fragilidade da coesão 

territorial; 

- a reduzida escala e a insuficiência de massa crítica, e consequentemente de 

relevância para operar num contexto global; 

- a fraca qualidade das acessibilidades (rodoviárias internas e ferroviárias 

externas) e a fraca expressão dos transportes públicos; 

- a excessiva centralização administrativa autárquica; 

- a inexistência de uma utilidade central agravada pela diversidade de 

localizações das coordenações operacionais (indústria, agricultura, 

electricidade, saneamento, ensino, comunicações, património, igreja católica, 

etc.); 

- a insuficiente visão integrada da gestão territorial e a consequente 

persistência nas dinâmicas avulsas, pouco ou nada consequentes; 

- a falta de urbanidade das estruturas urbanas consolidadas, agravada pela 

incapacidade de controlar a qualidade das produções urbanas e 

arquitectónicas mais recentes; 

- a inexistência de uma cultura do território, agravada pela crescente pressão 

da actividade imobiliária descontextualizada e vulgarmente entendida como 

“o progresso”; 

- o baixo nível geral de serviço das infra-estruturas básicas, agravada pela 

falta de controlo das actividades poluidoras e da degradação ambiental; 

- a dificuldade de garantir a implementação de uma rede local de cuidados de 

saúde e de assegurar a inclusão dos agentes com mobilidade condicionada; 
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- a quase impossibilidade de orientar e condicionar a gestão de equipamentos 

patrimoniais potencialmente estruturantes quando tutelados exclusivamente 

por entidades públicas externas, nomeadamente os mosteiros, e em especial 

no advento de um período de escassez generalizada de recursos públicos; 

- a persistência de alguns bloqueios “fundamentalistas” relativamente às 

transformações patrimoniais e ambientais, mesmo quando fundamentadas e 

formuladas de modo equilibrado: 

- a possibilidade do Mosteiro se transformar num predador inconsequente, 

absorvendo todos os recursos disponíveis, ou de não ser reabilitado em 

tempo útil, tendo em consideração o volume de investimento necessário à 

sua reabilitação (grosseiramente estimado em cerca de 40 a 50 milhões de 

Euros) e os posteriores encargos de manutenção qualificada (grosseiramente 

estimados em cerca de 2,5 milhões de euros anuais); 

- as relativamente boas condições de vida da população que induzem um 

estado colectivo tendente para a “letargia”, manifestada na falta de ambição, 

no imobilismo e no egocentrismo, e exigindo uma progressiva afectação de 

recursos públicos compensadores das quebras de rendimento; 

- a inexistência de tradição de articulação entre as elites culturais e os 

empreendedores, dificultando a migração de conhecimento para a actividade 

empresarial;  

- a existência de uma cultura generalizada de “baixa qualidade de serviço”, 

com especial destaque nas áreas do comércio, da restauração e do turismo. 

- a falta de formação técnico-profissional com perfil para sustentar a 

mudança; 

- a dimensão temporal e o volume de recursos necessários para assegurar uma 

reconfiguração territorial eficaz. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ASPECTOS GERAIS 

 

#1. O presente estudo pretende explicitar as condições gerais da [dupla] 

estratégia de afirmação e de desenvolvimento económico e social do 

Concelho de Alcobaça 

#2.  Cada caso, de cada cidade/concelho, é um caso, em si mesmo – por 

isso, o caso de Alcobaça (aqui estudado) constitui um caso específico 

de aplicação da metodologia 

#3. A avaliação estratégica dominante: na mera continuidade da evolução 

da 2ª metade do século XX [que, em termos práticos locais, já se 

traduziu por uma melhoria sensível num contexto que, 

presentemente, pelos efeitos da pressão da globalização, está 

destruído] não é possível gerar valor acrescentado em termos 

estratégicos; por isso, o desafio colocado ao Concelho de Alcobaça é o 

de usar as suas potencialidades para gerar novas – e diferentes – 

soluções 

O povo viu, em silêncio, aquele aparato partir. Tudo 
acabava ali. Ou tudo começava. O imprevisto. Descobria que 
nunca tinha odiado os seus frades. Que a sua liberdade os deixava 
órfãos de um caminho que não conheciam. É sempre assim nas 
grandes mudanças. 

Eles foram o bem e o mal. O protector e o senhorio. Agora 
era o vazio. Que se havia de fazer, com a liberdade e um Mosteiro 
deserto? 

Luís Rosa, ob. cit., págs. 215-216 
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#4. O Mosteiro é uma realidade poderosa e sempre presente; é, 

simultaneamente, um factor de potencial de afirmação e um factor de 

bloqueio de mudança. O Mosteiro é e está: o decisivo [e difícil] é 

partir da sua existência/vivência histórica [do seu “ser”] e conferir-lhe 

capacidade dinâmica [i.e., transformar o seu “estar” em devir 

gerador de valor (espiritual, cultural, económico, social – em suma: 

em valor estratégico activo para o concelho)] 

#5. Alcobaça, em si, não tem escala: mas o conjunto de Portugal, como 

entidade estruturada, já pode conferir-lhe escala, nomeadamente no 

plano europeu, desde que Alcobaça saiba tirar partido do seu activo 

estratégico fundamental (o Mosteiro) e inserir-se em redes europeias 

com outros pontos [para poder projectar-se à escala global] 

 

B. A METODOLOGIA E AS SUAS SEQUELAS 

#6. A base metodológica é o desenvolvimento da aplicação do conceito de 

microgeopolítica das cidades, neste caso cobrindo o conjunto do 

concelho. A metodologia constituiu, obviamente, o factor enformador 

de toda a elaboração do trabalho 

#7. O ponto fulcral do método [a microgeopolítica das cidades – neste 

caso, na óptica do concelho] constitui uma “2ª geração” [para além de 

infraestrutura/urbanismo/arquitectura/qualidade de vida] da 

conceptualização da cidade [do concelho], encarando-a na sua dupla 

função histórica activa: 1) como ponto de acumulação e de difusão do 

potencial de desenvolvimento económico e social [e não apenas de 

estruturação de local de residência/vivência]; e 2) como centro de 

criação de riqueza [e não apenas de consumo, mais ou menos 

individualizado, mais ou menos colectivizado, sob a designação 

genérica de “qualidade de vida”] 
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#8. Pela sua natureza, o estudo não está centrado sobre o 

aprofundamento de questões teóricas, que apenas são utilizadas para 

fundamentação do raciocínio; o texto é, predominantemente “policy 

oriented” 

#9. A abordagem microgeopolítica é a base para a fundamentação teórica 

da identificação dos factores, mecanismos e processos geradores de 

valor estratégico para o futuro do concelho 

C. O QUADRO MICROGEOPOLÍTICO 

#10. A análise microgeopolítica utiliza como ponto de partida o 

cruzamento das múltiplas leituras da realidade em função dos 10 

seguintes vectores: 1) tecnologia; 2) economia; 3) geografia; 4) 

política; 5) sociedade; 6) militar; 7) demografia; 8) ideologia; 9) 

cultura; e 10) estratégia. No caso presente, mostrou-se indispensável 

recorrer a um vector adicional: 11) o factor geopolítico 

sobredeterminante, o Mosteiro 

#11. [1-] Tecnologia: nível médio, com alguns sectores (cristalaria, 

cerâmica, moldes, indústrias de madeira, rochas ornamentais; 

sapataria, cutelaria) mostrando capacidade de adopção e utilização de 

tecnologias de nível avançado; 

possibilidades de um upgrading tecnológico significativo 

em TIC’s; 

uma questão não resolvida é a da tecnologia agrária, 

nomeadamente de fruticultura [em que a herança de 

Vieira Natividade não mostra sinais de afirmação para o 

futuro]; 
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uma questão importante de arqueo-tecnologia é a do 

sistema de águas do Mosteiro [que está num processo 

duplo de abandono e esquecimento – perdendo-se, na 

próxima geração, um factor relevante de interesse 

histórico-turístico] 

#12. [2-] Economia: uma base estrutural de padrão razoável de riqueza ao 

nível nacional [96º lugar no ranking dos 308 concelhos portugueses] e 

bastante estabilizada;  

essa mediania e essa estabilidade (heranças positivas e 

relativamente confortáveis) suscitam, por um lado, um 

sentimento interior e não-explicitado de conforto 

instalado no presente e, por outro lado, alguma [ou 

bastante, nos meios mais despertos] preocupação para o 

futuro → alguma consciencialização dos riscos de 

estagnação, com o consequente empobrecimento relativo 

#13. [3-] Geografia: na perspectiva da configuração espacial [Raum]: 

um espaço geopoliticamente difícil; alongado; sem 

centralidade; com um enclave (Nazaré); com um factor 

subjacente que actua como estruturante do espaço (os 

coutos de Alcobaça); 

na perspectiva da localização [Lage]: 

a meio-caminho N/S no espaço português; entre as zonas 

de influência de Lisboa e de Leiria; confrontada com a 

opção entre a zona estruturada do Oeste e a busca da 

estruturação da zona de influência de Leiria; uma 

situação difícil (porque alongada, diversificada e 

heterogénea) de desenho de fronteiras [Nazaré; Marinha 



 

SaeR - Março 2004 - 425 

Grande; Leiria; Porto de Mós; Rio Maior; Caldas da 

Rainha]; tem [duplo] acesso ao mar [São Martinho do 

Porto e as “Praias do Norte”] - e praias com 

potencialidades de desenvolvimento 

#14. [4-] Política: um concelho bastante estável, sem aparentar tensões 

originadas nos extremos; 

tendencialmente, uma sociedade com uma tipologia 

política de “Bloco Central implícito”; 

podem manifestar-se [v.#15, infra] mecanismos de 

estagnação por cobertura recíproca da manutenção de 

situações adquiridas de comodidade e/ou interesse; 

é importante, do ponto de vista político, criar mecanismos 

de dinâmica política com interesse para o 

desenvolvimento do concelho; 

a Câmara Municipal deverá chamar a si um papel 

relevante como actor/promotor do desenvolvimento 

económico e social do concelho; 

a situação e o potencial das finanças autárquicas não 

constituem um bloqueio ao papel promotor do Município, 

antes proporcionam uma margem inicial de manobra 

para o arranque; 

nessa perspectiva, deverão ser particularmente 

acautelados, do ponto de vista político, os aspectos 

referentes às relações com a Administração Central 
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#15. [5-] Sociedade: uma sociedade mostrando tranquilidade; 

uma estrutura rural ainda dominante na ocupação do 

espaço; 

uma ruralidade urbanizada, mostrando uma equilibrada 

integração urbano/rural, sobretudo visível na sede do 

concelho; 

nível confortável de qualidade de vida, certamente com 

sossego e tranquilidade, porventura sem tensões 

dinâmicas de grandes aspirações e/ou ambições, buscando 

uma estabilidade sem grandes sobressaltos; 

certamente, recebendo (mas absorvendo) os impactes da 

modernidade sobre as estruturas tradicionais; 

e, sobretudo, suscitando a questão estratégica da 

intensidade de resposta e da mobilização da população e 

das elites face a um projecto de desenvolvimento e 

afirmação [que, necessariamente, irá ter repercussões 

sobre os equilíbrios pré-existentes] 

#16. [6-] Militar: é, hoje, irrelevante; 

teve importância histórica por 2 razões: 1) o envolvimento 

do Mosteiro nos momentos cruciais da História de 

Portugal até ao séc. XIX; e 2) a situação geográfica no 

percurso estratégico da formação do território nacional e 

na rota da invasão de Portugal pelas Beiras no caminho 

para Lisboa [génese da criação dos Coutos de Alcobaça 

por D. Afonso Henriques; Aljubarrota; Invasões 

Francesas; Lutas Liberais] 
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#17. [7-] Demografia: 55,7 mil habitantes; 

população não muito envelhecida; 

sem macrocefalias; 

não muito qualificada; 

bastante instalada; 

com algum crescimento e capacidade de atracção 

[suficiente para contrabalançar a tendência para um 

crescimento natural negativo] 

#18. [8-] Ideologia: a identidade do concelho está clara, inequívoca e 

totalmente marcada pelo Mosteiro; 

daí deriva, na actualidade, a exigência da reinvenção 

estratégica para Alcobaça [não pode, no futuro, assentar 

numa entidade desprovida de vida própria há mais de 

século e meio] - mas pode e deve assumir essa herança e 

transformá-la em potencial para o futuro]; 

na mesma ordem de reflexão, importará assegurar uma 

boa articulação da sede do concelho com todas e cada 

uma das freguesias [nomeadamente, Benedita, Pataias, 

Martingança] 

#19. [9-] Cultura: uma classe média, local, bastante culta; 

produção permanente de análise, leitura, releitura e 

reflexão sobre a história de Alcobaça - e, claro, do 

Mosteiro; 
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produção de estudos monográficos e de literatura de 

ficção; 

em contrapartida, ausência de reflexão estratégica e/ou 

prospectiva [o que poderá ser interpretado como sinal 

adicional do quadro sociológico de “estabilidade 

confortável” (cf. #5, supra)] 

#20. (10-) Estratégia: ausência de preocupação estratégica - quanto mais 

de visão e empenhamento - com o futuro colectivo do concelho; 

o actual Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça 

introduziu a inovação relevante da atenção a este domínio 

na vida do concelho; 

obviamente, a concepção estratégica não se traduz, nem 

pode quedar-se, por um documento ou - pior - por um 

momento; ela implica, necessariamente, o detonar e o 

sustentar de um processo permanente, mobilizador e 

congregador, ao longo de um período significativo de 

médio/longo prazo 

#21. [11-] O factor microgeopolítico sobredeterminante, o Mosteiro:  

é a âncora obrigatória da identidade de Alcobaça, cidade 

e concelho; 

nele assentam o passado, o presente e o futuro da 

afirmação de Alcobaça → quando o Mosteiro falha, 

Alcobaça apaga-se; 

quando o Mosteiro reverdece de actividade, Alcobaça 

afirma-se; 
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a questão essencial, em termos prospectivos, é a do 

reflorescimento do Mosteiro como centro cultural, 

produtor e irradiador de cultura no 1º quartel do séc. 

XXI. 

O Mosteiro, na sua presença [espiritual, económica, 

social, cultural e política] dotada de uma elevadíssima 

densidade histórica, percorre sucessivos papéis 

protagonistas que podem ser sistematizados em 3 grandes 

grupos: 

1º grupo: a leitura do registo histórico directo [a vivência 

estratégica e operacional] do Mosteiro, que percorre um 

trajecto 
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de gerador [o elemento definidor do espaço - os 

“coutos” - e da estruturação da organização 

económica - social]... 

... a promotor [o arroteamento das terras, a 

política de povoamento, o desenvolvimento das 

técnicas de cultivo, a exploração dos portos] ... 

... a dominador [o mecanismo económico-político 

de acumulação de capital, riqueza e poderio, por 

parte de um actor concreto que, ao longo de 

séculos, controlou - efectivamente - todo o 

processo económico, político e social de uma  

vasta região] ... 

...a indutor de repulsa [o mecanismo sociológico 

de rejeição dos abusos tributários e do excesso de 

construção de poderio] ... 

2º grupo: a leitura do processo psico-sociológico da 

convivência, difícil, de toda uma sociedade com um 

símbolo (o Mosteiro) que passa a rejeitar - mas que 

estruturara historicamente.  O Mosteiro constitui, na 

história recente (Lutas Liberais) e na actualidade, um 

símbolo que passa  

... a pesadelo [a repulsa obsessiva por uma 

realidade passada que, apesar de vazia, 

permanece presente] ... 

... a bloqueador [o efeito estratégico negativo da 

entropia gerada pela presença dominante, 
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estática e improdutiva do Mosteiro sobre a 

cidade - e,  em 2ª linha, sobre o concelho]... 

3º grupo: a leitura prospectiva, procurando ultrapassar 

as limitações herdadas do passado e, sobretudo, 

identificar e concretizar o papel digno e as 

funcionalidades de novo geradoras de dinamismo que a 

nobreza do Mosteiro justificam: 

 

... a diferenciador [i.e., o Mosteiro como 

património singular e, sobretudo, como realidade 

histórico-cultural única, que diferenciam 

Alcobaça de tudo o resto, à tripla escala 

portuguesa, europeia  e mundial] ... 

... a motor de afirmação e desenvolvimento [i.e., a 

reinvenção do papel e a redescoberta de novas 

funcionalidades para o Mosteiro, abrindo novas 

perspectivas estratégicas para a cidade e o 

Concelho de Alcobaça]. 

#22. Deste modo, poderá sistematizar-se a visão da vida e do papel do 

Mosteiro vendo, no seu passado, um processo de evolução da origem 

criadora, passando pela realização estruturante e desaguando num 

esgotamento vazio; aí irá ser buscada a força para o futuro que virá a 

permitir a reinvenção prospectiva - elemento-chave da futura 

microgeopolítica de Alcobaça. 

#23. Uma arrumação: é possível sistematizar os múltiplos vectores da 

análise microgeopolítica em 5 categorias, estabelecendo as prioridades 

em função das suas potencialidades estratégicas. 
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Essas 5 categorias podem ser caracterizadas nos seguintes 

termos: 

classe I: diferenciadores, i.e., os componentes que, pela 

sua especificidade e o seu potencial, poderão 

constituir factores detonadores de saltos 

qualitativos na estratégia para o futuro 

classe II: portadores de futuro, i.e., os componentes que, 

em caso de concretização de uma estratégia 

correcta, constituirão domínios motores da 

evolução estrutural 

classe III: continuadores/sustentadores, i.e., os 

componentes que, pela densidade da sua 

implantação e pela estabilidade do seu 

comportamento, constituem uma matriz básica 

de continuidade e sustentação da evolução do 

concelho, ajustando-se à realidade que se vai 

formando 

classe IV: indiferenciados, i.e., os componentes que não 

induzem efeitos significativos no plano 

estratégico 

classe V: adversos/desfavoráveis, i.e., os componentes que 

poderão vir a revelar-se como factores 

bloqueadores da implementação da estratégia. 

#24. A arrumação, pelas 5 categorias [da classe I até à V], não é nem 

inequívoca, nem rígida, nem definitiva - e conterá, sempre, elementos 

subjectivos; na situação actual, na nossa avaliação, a arrumação dos 

10+1 vectores é a seguinte: 
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Classe I o Mosteiro 

Classe II tecnologia; cultura 

Classe III economia; sociedade; demografia 

Classe IV política; militar 

Classe V geografia; estratégia, ideologia 

 

D. A AVALIAÇÃO GERAL 

#25. A avaliação do quadro microgeopolítico mostra que a questão central 

do Concelho de Alcobaça não é o triângulo negativo [aliás, frequente] 

de pobreza/endividamento/má qualidade de vida; é o triângulo 

positivo específico: afirmação [a salvaguarda de uma identidade e de 

um papel próprios]/desenvolvimento [ultrapassar o risco de 

paragem/estagnação sócio-económica]/Mosteiro [como tópico-

charneira] 

#26. Alcobaça, um concelho com pequena população [menos de 56 mil 

habitantes]; por isso, o factor decisivo de afirmação reside na 

qualidade e na manutenção do actual equilíbrio entre gerações 

#27. O concelho mostra potencialidades [inequívocas] nomeadamente nos 

domínios da cultura e da tecnologia - e, obviamente, na valorização do 

património estratégico que o Mosteiro constitui [são os vectores 

Grupos I e II do #21, supra] 

#28. No desenvolvimento estratégico do concelho, importa ter presente e 

assumir que Alcobaça, em si, não tem escala; mas o País já pode 

conferir-lhe escala - desde que Alcobaça esteja em rede com outros 

pontos [em Portugal e no conjunto da Europa] (cf. #5, supra) 
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#29. No vector económico, a estrutura do concelho é razoavelmente 

desenvolvida [a “mediania” típica] e enfrenta 4 grandes questões: 

1) a capacidade de resposta, por parte das indústrias 

instaladas à pressão da globalização;  

2) novos caminhos para a agricultura, por sobre a base 

(relativamente estável) existente: especialização, 

produção de produtos especiais de valor acrescentado 

[iguarias]; 

 3) atracção/lançamento de novas indústrias, de nível 

tecnológico avançado e não-poluentes; e  

4) a sustentação económica das explorações de pecuária, 

nomeadamente de suinicultura, em paralelo com a 

resolução das questões de impacte ambiental por elas 

originadas 

#30. É importante que o projecto de afirmação/desenvolvimento do 

concelho seja interiorizado pela população e assumidos o risco, o 

esforço, o investimento e os custos que, obviamente, envolve; caso 

contrário, gerar-se-ão condições sociológicas adversas que tornarão 

muito difícil a execução da estratégia de desenvolvimento/afirmação 

do Concelho de Alcobaça 
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O conceito estratégico e a população do concelho 

 

É necessário realizar um trabalho [prolongado, difícil, delicado e no 

âmbito de todo o concelho] de apresentação, explicação, debate e 

atracção e mobilização (das elites, dos actores políticos, económicos, 

sociais e culturais e dos cidadãos interessados) relativamente ao 

conjunto do conteúdo e das propostas de trabalho. 

Poderá sistematizar-se programando um conjunto articulado de: 

1) seminários de apresentação e debate; 

2) publicação de um texto-síntese, em acréscimo à divulgação pública 

do texto integral do presente Relatório Final; 

3) debates com as várias forças político-partidárias; 

4) intervenção de responsáveis locais (nomeadamente, económicos e 

culturais]; 

5) atracção do interesse do conjunto de Portugal e de segmentos 

seleccionados de elites estrangeiras, com base na projecção europeia e 

mundial do Mosteiro 
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E. A IDENTIFICAÇÃO DAS PERSPECTIVAS DE GERAÇÃO DE VALOR 

#31. Perfilam-se [como na generalidade dos casos da vida real] 2 grandes 

grupos de hipóteses de evolução: espontâneas [as que decorrem de um 

processo corrente, baseado na mera repetição/refinamento do 

antecedente, i.e., “mais do mesmo”] e aspiracionais [as que resultam 

de um esforço estruturado para alcançar resultados que traduzam 

uma mudança qualitativa] 

#32. Num quadro de hipóteses espontâneas, podem ser considerados temas 

[obviamente] tradicionais, a saber: 

1) valorização da imagem “Cister” nas suas múltiplas 

manifestações, procurando afirmá-la no mercado 

português [e no internacional?]; 

2) integração da agricultura no espaço da ComUrb do 

Oeste;  

3) desenvolvimento do tecido industrial e das industrias 

culturais do concelho; e  

4) expansão do turismo em São Martinho do Porto e das 

Praias do Norte;  

Em suma: uma via espontânea de equilíbrio a longo prazo do mesmo 

padrão de desenvolvimento e do rendimento per capita, i.e., um risco 

de estagnação estrutural [certamente, em termos relativos; 

porventura, em termos também absolutos] 

#33. Num quadro de hipóteses aspiracionais, os componentes identificados 

e que merecem ser explorados são os que se apresentam nas seguintes 

5 grandes categorias, que são outros fortes pontos de apoio: 1) o 
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Mosteiro (cf. #34); 2) aproveitamento da complementaridade de 

inserção em espaços adjacentes (cf. #35); 3) ensino universitário post-

graduado e de “graduação terminal” (cf. #36); 4) alguns centros de 

competência (cf. #37); e 5) algumas pistas secundárias (cf. #38) 

#34. O Mosteiro deverá ser encarado não como um componente estático de 

“património mundial” mas, sim, como detentor de uma vocação 

dinâmica de “centro mundial”, um ponto de aglomeração [à escala 

europeia - e com projecção global] de “software” e de vida e produção 

nos campos espiritual e cultural [para tanto, assuma, em paralelo, a 

concretização do “arco espiritual/cultural” (cf. #40, adiante) e o 

lançamento do Mosteiro como ponto de acumulação de actividade 

cultural [produção de conteúdos e ligação em rede global]. São de 

considerar, com atenção: 1) criação, acolhimento e desenvolvimento 

de um centro mundial de Cultura Lusófona; 2) idem de um centro de 

investigação agrária e florestal para África; 3) idem de um centro 

mundial de reflexão ecuménica 
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Investimentos estruturantes e capacidade de financiamento 
 

Não é previsível que o volume de investimentos estruturantes implicados 

pela execução da estratégia de desenvolvimento do Concelho de Alcobaça 

caiba nos padrões correntes da vida financeira da Administração Central e 

da Administração Autárquica. 

Da comparação entre os 4 quadros (abaixo) de estimativas genericamente 

quantificadas, resulta a verificação de que os encargos financeiros 

previsíveis (de modo aproximado - apenas como indicativos da respectiva 

ordem de grandeza, a preços actuais) para a recuperação e a simples 

manutenção da mole edificada do Mosteiro [respectivamente, da ordem de 

40 milhões de euros (ao longo de alguns anos de execução) e de 2,5 milhões 

de euros anuais] são incompatíveis com as realidades actuais (e, 

previsíveis) das Finanças Públicas. 

Consequentemente, é necessário assegurar formas de parceria público-

privada que permitam congregar os recursos financeiros necessários. 

Uma formulação possível será a criação (em paralelo e para além de uma 

Sociedade Municipal de Desenvolvimento - cf. #48, infra) de uma 

Fundação para o Mosteiro, conjugando o empenhamento e a parceria de 

capitais públicos (Estado e Autarquia) e privados (nacionais e 

estrangeiros) 
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Quadro 1 

 
Enquadramento da situação existente 
 
- O programa de Recuperação, Reabilitação, Restauro e Valorização do Mosteiro de 

Alcobaça concorreu ao III QCA no âmbito do POC (Plano Operacional da 
Cultura), tendo sido orçamentado no período 2000-2006 em 765 mil contos = 3.816 
mil Euros (fonte comunicado à imprensa do Ministério da Cultura), o que se traduz 
num valor médio anual de investimento público no Mosteiro de Alcobaça da ordem 
dos 636 mil Euros/ano no período em referência. 

 
- O programa de Recuperação, Reabilitação, Restauro e Valorização de 20 mosteiros 

nacionais, a realizar no período 2000-2006, foi referido numa visita a Alcobaça pelo 
então Ministro Santos Silva como estando orçamentado em 26 milhões de contos, ou 
seja, cerca de 129,7 milhões de euros. Os valores indicados posteriormente pelo 
Ministério da Cultura (fonte: Criar Cultura nº 1 - Newsletter do Programa 
Operacional da Cultura de Junho de 2002) referem um investimento total da ordem 
dos 55,7 milhões de euros, o que se traduz num valor médio anual de investimento 
público, por unidade intervencionada, da ordem dos 464 mil Euros/ano no período 
em referência. 

 
- A Câmara Municipal está a implementar na cidade de Alcobaça um plano de 

requalificação do Espaço Urbano (P.O.G.E.U.) abrangendo a zona envolvente dos 
Paços do Concelho, o Cine-Teatro e as margens do Rio Alcoa, estimado para o 
período 2001/2006 em cerca de 6,8 milhões de Euros, o que se traduz num valor 
médio anual de investimento municipal na reabilitação da cidade da ordem dos 1,36 
milhões de Euros/ano no período em referência. (fonte: Planos plurianuais de 
Investimento da CMA) 

 
- O Projecto de requalificação da área envolvente do Mosteiro de Alcobaça, 

abrangendo uma área de intervenção da ordem dos 30.000 m2 de áreas exteriores, 
foi posto a concurso recentemente com o preço base de 7 milhões de Euros, e está 
em vias de adjudicação por cerca de 5,3 milhões de euros acrescidos de IVA, valor 
considerado excepcionalmente elevado (cerca de 175 € por m2, o que significa um 
desvio da ordem dos 50% face aos valores padrão para intervenções de elevada 
qualidade, e que não parece estar justificado por dificuldades adicionais, tais como 
o desvio de infra-estruturas). 
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Quadro 3 

 
Estimativa da ordem de grandeza do investimento 
 
-  Intervenção na Zona Poente ( 8.000 m2 x 750 €/m2)                      6.000.000 € 
-  Intervenção na Zona Nascente ( 24.000 m2 x 1.000 €/m2)  *                24.000.000 € 
-  Intervenção nos Claustros ( 6.000 m2 x 150 €/m2) ≈                   1.000.000 € 
-  Intervenção no Jardim das Murtas ( 40.000 m2 x 100 €/m2)                  4.000.000 € 
 
- Valor Total das Obras de construção (Vo)             35.000.000 € 
 
- Projectos e fiscalizações de obras (Vp ≈ 15% Vo)                                   5.000.000 € 
  
- Valor estimado do investimento **             40.000.000 € 
 
 
* este valor pode vir a ser significativamente aumentado em função do tipo de 
intervenção para a consolidação estrutural das fundações; 
 
** Considerando que, do ponto de vista estratégico, a reabilitação deveria ocorrer de 
um modo integral e concentrado no mais curto intervalo de tempo possível, e que este 
está essencialmente condicionado pelas exigências técnicas e qualitativas da 
intervenção, torna-se plausível admitir um período mínimo da ordem dos 4 anos para a 
realização da reabilitação integral do Mosteiro, o que se traduzirá num investimento 
faseado a um ritmo de cerca de 10 milhões de euros por ano [eventualmente 
comparticipáveis por fundos comunitários]. 

 
 

Quadro 2 
 
Caracterização da extensão da reabilitação 
 
- Área Total da implantação actual do Mosteiro (c/ Jardins  
incluídos)        70.000 m2 
- Área de implantação actual da construção   30.000 m2 
- Área de implantação actual do Jardim das Murtas  40.000 m2 
 
- Área Bruta de Construção reabilitada  

- Área actualmente visitável (Igreja/Claustro D. Dinis) 10.000 m2 
- Área actualmente visitável (Ala de S. Bernardo)   3.000 m2 

 
- Área Bruta de Construção por reabilitar  

- Zona Poente        8.000 m2 
- Zona Nascente      24.000 m2 
- Claustros (do Cardeal e do Rachadoiro)     6.000 m2 
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#35. O aproveitamento da complementaridade de inserção em espaços 

adjacentes refere-se, sobretudo, à exploração do potencial contido na 

ligação à ComUrb do Oeste [potencialmente Área Metropolitana, 

atendendo à dinâmica demográfica] e na articulação com a Área 

Metropolitana de Lisboa, com base em actividades de 2ª residência, 

lazer, atracção de artistas, de criativos, de inovadores e de 

empreendedores [p. e., originando indústrias limpas e de alto valor 

acrescentado] 

 
Quadro 4 

 
- A manutenção e conservação dos cerca de 10.000 m2 de construção presentemente 

visitáveis realiza-se com grandes dificuldades com o actual orçamento anual de 
cerca de 120 mil euros (cerca de 12 euros/m2/ano), parecendo necessário aumentar 
essa verba para cerca de 200 mil euros/ano, ou seja cerca de 20 euros/m2/ano para 
garantir as condições de conservação adequadas (fonte: Drª Isabel Costeira); 

 
- Da aplicação linear deste valor unitário a toda a área do Mosteiro infere-se que o 

valor mínimo anual necessário para cobrir os encargos com a manutenção e 
conservação do monumento após a sua reabilitação integral seria da ordem de 1 
milhão de euros por ano (50.000 m2 x 20 euros/m2/ano = 1.000.000 euros/ano); 

 
- Contudo, a perspectiva de reabilitar o Mosteiro para acolher actividades e funções 

mais intensivas do que as actualmente existentes, exclusivamente de visitação 
passiva, recomendam a ponderação de valores de conservação e manutenção 
permanente em “estado novo” que sejam mais consentâneos com a normal 
deterioração do edificado habitualmente sujeito ao desgaste de funções e 
permanências activas, e que normalmente se aproximam de 5% do valor do 
investimento. Nesta perspectiva, e atribuindo a todo o conjunto edificado apenas o 
valor do investimento que falta realizar, concluímos que os encargos com a 
manutenção e conservação do monumento após a sua reabilitação integral 
facilmente poderão superar os 2 milhões de Euros (40.000.000 euros x 5%= 
2.000.000 euros/ano); 

 
 
- Valor estimado para a futura manutenção                 1 a 2 milhões de Euros/ano 
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#36. O ensino universitário post-graduado deverá, linearmente, evitar 

qualquer tipo de repetição de modelos e instituições universitárias 

presentemente existentes; deverá centrar-se em soluções inovadoras 

de algum(s) dos seguintes tipos indicativos: e-learning, LLL - Long 

Life Learning, ensino complementar em áreas específicas (p.e., 

enfermagem, técnicos de saúde) 

#37. Os [possíveis] centros de competência estão, obrigatoriamente, ligados 

à concretização de iniciativas antes mencionadas; assim, estudos de 

arquitectura medieval e religiosa [Mosteiro], design, produção de 

conteúdos culturais, escultura, estatuária e cerâmica 

#38. As pistas secundárias constituem [por definição] hipóteses que 

deverão ser ponderadas ou, eventualmente, integradas na estratégia 

geral de desenvolvimento do concelho [embora não constituam eixos 

principais]: 

1) desenvolvimento de competências nas áreas de 

despoluição e defesa do ambiente [aproveitando o esforço 

de resposta aos efeitos das suiniculturas];  

2) políticas de promoção e apoio à modernização de 

PME’s [em resposta às realidades da indústria do 

concelho]; 

3) ensaio e desenvolvimento de políticas de turismo na 

articulação entre a costa atlântica e o interior rural [em 

resposta à situação concreta de São Martinho do Porto e 

das Praias do Norte - tendo, obviamente, em atenção o 

caso específico do concelho da Nazaré] 

4) aprofundamento das tecnologias da gestão de 

articulação floresta/mar/energias renováveis 
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F. REFLEXÕES FINAIS SOBRE A ESTRATÉGIA DE 

DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE ALCOBAÇA 

#39. Um programa com a complexidade e a exigência do estabelecimento 

de uma estratégia de desenvolvimento de um concelho [no caso, o de 

Alcobaça] requer, antes de mais, o estabelecimento da [sua] estrutura 

básica. Ela compreende: 

1 - o conceito estratégico →i.e., o conjunto [de ideias] 

definidor, identificador e orientador do desenvolvimento 

do concelho; 

2 - uma convicção lúcida →i.e., a forma única que faz 

mover, com energia, intensidade e auto-consciência, os 

múltiplos actores do processo de desenvolvimento; 

3 - uma estratégia clara →i.e., que tenha explicitados os 

seus fundamentos, objectivos, instrumentos, mecanismos 

de controlo e processos de revisão/ajustamento; 

4 - uma energia focada →i.e., a capacidade política de 

mobilização e coordenação do programa, ao longo de um 

percurso de médio/longo prazo. 

#40. O conceito estratégico contém um elemento propulsor, um elemento 

defensivo e um elemento sintetizador: 

1 - o elemento propulsor → Alcobaça, centro 

cultural/espiritual de dimensão europeia e projecção 

global; 
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2 - o elemento defensivo → o programa induz melhorias 

indirectas sobre a agricultura e sobre a preservação das 

indústrias existentes e a criação de novas; 

3 - o elemento sintetizador → o programa assenta em 3 

arcos: 

i) o arco espiritual/cultural [criação dos 

“Caminhos de Santa Maria”, apoiados em 7 

igrejas: Óbidos; Nazaré; Cós; Alcobaça; Batalha; 

Fátima; Tomar]; 

ii) o arco material [sistematização da actividade 

agrícola, pecuária e industrial no conjunto do 

concelho e concelhos adjacentes; 

iii) o arco ambiental [exploração turística e 

científico-tecnológica da Serra dos Candeeiros, do 

mar, das energias renováveis, da floresta, da água 

e do tratamento de resíduos] 

#41. Uma convicção lúcida traduz-se em 3 funções: 

1 - a Câmara Municipal de Alcobaça constituindo e 

assumindo-se como o pólo agregador, orientador, 

mobilizador do programa; 

2 - a Câmara Municipal de Alcobaça como entidade 

estimuladora do interesse e da actuação da sociedade civil 

do e no concelho; 

3 - a consequente criação, ao longo da década actual, de 

um surto de actividade empresarial e de interesse de 

cidadania 
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#42. Uma estratégia clara, implicando a explicitação dos 5 seguintes 

componentes: 

1 - a fundamentação, assente nos seus 3 elementos: 

i) microgeopolítica e prospectiva [tratados no 

presente trabalho]; 

ii) economia e sociedade [idem]; 

iii) visão, gestão e controlo [o elemento prático, 

também aqui referido e constituindo uma 

exigência para o concelho, sob o impulso da 

Câmara Municipal, e, sobretudo, como resultado 

da vitalidade, relançada, da sociedade civil]; 

2 - os objectivos podem ser sistematizados em 

consonância com a grelha clássica, a saber: 

i) desenvolvimento da economia e da sociedade 

[i.e., aumento da riqueza, em termos de fluxo e de 

stock]; 

ii) afirmação do concelho [i.e., aumento do seu 

prestígio interno e internacional]; 

iii) preservação do enquadramento nacional [i.e., 

garantia de segurança]; 

iv) estabelecimento de uma rede bem estruturada 

de relações e influências no espaço geográfico-

político português [i.e., poderio reconhecido]; 
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3 - os instrumentos são os que resultam da passagem à 

prática das orientações [para atingir os objectivos], a 

saber: 

i) planeamento e organização; 

ii) mobilização da população [e, sobretudo, das 

elites locais]; 

iii) congregação de recursos materiais, financeiros, 

humanos e organizacionais [incluindo recursos 

estrangeiros, se se mostrarem convenientes]; 

iv) desenvolvimento de relações permanentes com 

todos os Órgãos de Soberania e com outros 

municípios [montando, progressivamente, uma 

discreta e efectiva “diplomacia municipal”]; 

v) execução de políticas activas no âmbito do 

concelho e da ComUrb do Oeste que sirvam de 

enquadramento e de sustentação do programa 

estratégico de Alcobaça [i.e., uma actuação 

consciente, consistente e estruturada nos domínios 

do urbanismo, escolar, transportes, sanitário, 

ambiente, etc. - enquadrando as obrigações 

políticas correntes na sua leitura - mais exigente - 

de integração no programa estratégico]; 

4 - Os mecanismos do controlo implicam o 

estabelecimento - para além e em acréscimo dos 

dispositivos já existentes - de:  
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1) um quadro formal de acompanhamento, 

auditoria e verificação dos resultados 

(especificamente orientado para a implementação 

do programa); e  

2) a realização, com periodicidade anual, de uma 

avaliação geral (que se traduza na apresentação 

formal de um relatório escrito e sujeito a discussão 

pública); 

5 - Os processos de revisão/ajustamento representam, 

antes de mais, a banal realidade de toda a actividade 

humana - e, por isso mesmo, também aqui têm de ser 

tidos em devida conta. Deverão revestir-se de 2 

características elementares:  

1) carácter obrigatório [no sentido de tratamento 

específico (p.e., no relatório formal referido no 

ponto anterior) explicitando a situação e 

justificando as acções empreendidas, as não-

realizadas e as abandonadas]; e  

2) acompanhamento do enquadramento e 

construção de capacidade de resposta [o que, 

constituindo o mais importante aspecto da vida das 

organizações, induzirá - pela força das coisas - um 

processo interno de aperfeiçoamento das condições 

e modos de funcionamento do Município para 

fazer adequadamente face às novas exigências em 

termos estratégicos] 



 

SaeR - Março 2004 - 448 

#43. Uma energia focada, traduzindo o simples facto de que qualquer obra 

relevante e inovadora exige um esforço concentrado que ultrapassa os 

níveis de empenhamento da actividade de rotina das organizações e 

da sociedade em geral. Trata-se de reconhecer - e concretizar - 4 

acções de base, a saber: 

1 - atentar na lição perene do clássico “Apólogo das 

Cotovias” do Padre Manuel Bernardes [“quem quer, vai; 

quem não quer, manda”]; 

2 - criar uma task-force específica, na Câmara Municipal 

de Alcobaça, para as questões de estratégia [cf. ##45, 47 e 

57, infra]; 

3 - manter um empenhamento consistente na sua 

concretização; 

4 - atender a que, no mais íntimo do processo de 

desenvolvimento, se encontra o conjunto de 

valores/atitudes/padrões de comportamento (que deverá, 

obviamente, ser objecto de atenção permanente) 

#44. Assegurando o cumprimento das orientações referidas nos ##39 a 43, 

supra, é provável que Alcobaça venha a constituir um caso exemplar 

de estratégia de desenvolvimento, nomeadamente no contexto da 

ComUrb do Oeste 

 

G. RECOMENDAÇÕES PARA A ACÇÃO 

#45. Assegurar o debate público desta “Avaliação Estratégica das 

Condições de Desenvolvimento do Concelho de Alcobaça” 
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(AECD-Alcobaça) que deverá dar origem ao Plano de 

Desenvolvimento Estratégico de Alcobaça (PDE-Alcobaça) 

#46. Lançar e concretizar a estratégia assente no conceito de 3 arcos 

(espiritual-cultural; industrial; ambiental) com predominância do 

arco espiritual -cultural 

#47. Criar uma task-force específica, junto do Presidente da Câmara 

Municipal, que assegure, continuada e persistentemente, a 

implementação do Plano de Desenvolvimento Estratégico, 

materializando o papel organizador, difusor e dinamizador da 

Câmara Municipal de Alcobaça [o qual é viabilizado, como ponto de 

partida, pelo potencial financeiro existente - caso contrário, seria 

impensável] 

#48. Lançar a criação de: 

1) uma Sociedade Municipal de Desenvolvimento [assente 

em maioria de capitais da Autarquia e actuando como 

agente dinamizador da concretização da estratégia de 

modernização do concelho]; e 

2) uma Fundação para o Mosteiro [agregando uma 

adequada parceria de capitais públicos (Estado e 

Autarquia) e privados (nacionais e estrangeiros)] 

#49. Promover a criação de um cluster cultural da Lusofonía [Cister e 

Cristo; Alcobaça e Tomar] com base no desenvolvimento do potencial 

contido no Mosteiro 

#50. Desenvolver a rede de acessibilidades no interior do concelho, em 

torno do duplo eixo rodoviário (A8, N/S; IC9, novo troço E-O) e do 
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prolongamento da via dupla ferroviária electrificada da Linha do 

Oeste até Alcobaça 

#51. Elaborar narrativas de atracção [sobre o Mosteiro e o conjunto do 

concelho e sobre a relação Cister-Cristo] que estruturem as 

actividades e a projecção do concelho para o exterior, explorando a 

proximidade a Lisboa, a inserção em redes europeias [e globais] e a 

capacidade acrescida de atracção de capitais, empresas, tecnologias e 

talentos 

#52. Proceder ao desenvolvimento de empreendimentos turísticos de alta 

qualidade [e só desses] nas zonas adequadas do concelho, 

nomeadamente nas “Praias do Norte” 

#53. Prosseguir uma política [necessária] de urbanismo compatível com as 

exigências do Plano de Desenvolvimento Estratégico, nas várias 

freguesias do concelho 

#54. Instalar actividades de ensino superior de carácter inovador, que se 

situem para além do padrão universitário tradicional [hoje 

dominante] 

#55. Atrair actividades baseadas em novas tecnologias - e, em particular, 

nas TIC’s [tecnologias da informação e comunicação], produção de 

conteúdos e design de produto 

#56. Transformar o ponto fraco da poluição das pecuárias, nomeadamente 

suiniculturas, num ponto forte de Investigação & Desenvolvimento 

sobre despoluição e tratamento de águas - em articulação com o 

complexo de actividades da empresa Águas do Oeste. 
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#57. O Município de Alcobaça compreendeu, antes de outros, alguns dos 

“sinais dos tempos” - no sentido de que se encontra, tal como o 

conjunto de Portugal [e, de facto a Europa] perante transformações 

fundamentais na economia mundial que implicam escolhas decisivas 

para o futuro. Essas escolhas determinarão, necessariamente, o 

progressivo lançamento de uma “2ª geração” (cf. #7, supra) de planos 

municipais de acção [ultrapassando os aspectos físicos de urbanismo e 

arquitectura e focados sobre os aspectos estratégicos do 

desenvolvimento] e que poderão vir a ser designados como PDE’s (cf. 

#45, supra) 

#58. As 2 principais mutações geopolíticas do final do séc. XX [uma e outra 

geradas pela revolução das telecomunicações, desencadeando níveis 

extremos de mobilidade de informação] foram [são] a 

desmaterialização do espaço e a compactação do tempo; uma e outra 

criam um novo contexto geopolítico [que possibilita, em termos 

práticos e úteis, a articulação de pontos em sistema de rede] que é 

particularmente favorável na abertura de novas perspectivas de 

afirmação de “pontos secundários” [p.e., Alcobaça] que têm [nesse 

novo contexto] a possibilidade de, pelo esforço, pela inteligência e pela 

criatividade/inovação, se afirmarem como “pontos primários” de 

novas redes de âmbito europeu/global 

#59. As orientações estratégicas para o Concelho de Alcobaça são 

compatíveis com as questões fundamentais da estratégia de 

desenvolvimento do conjunto da economia portuguesa, tais como têm 

sido estudadas e apresentadas em vários trabalhos da SaeR 
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#60. O Plano de Desenvolvimento Estratégico de Alcobaça [PDE - 

Alcobaça] que deverá resultar da aceitação do presente estudo 

implica um esforço significativo por parte da Câmara Municipal de 

Alcobaça [e do conjunto dos actores económicos, sociais, políticos e 

sociais do concelho] nos planos técnico-económico, organizacional e 

financeiro - é o esforço que o desenvolvimento sempre exige! E que só 

poderá ser realizado congregando as vontades e as capacidades que o 

concelho saiba atrair. 

 

* 
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