
7. NOVOS OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

plano diretor municipal de odemira . revisão  

 

RELATÓRIO DE FUNDAMENTAÇÃO  

O desenvolvimento de políticas municipais que: 
 
valorizem o território e as pessoas 

promovam o desenvolvimento económico sustentável, o emprego e a coesão social 
 

São os nossos desafios e compromissos para os tempos mais próximos. 
 
É pois necessário encontrar novos instrumentos e abordagens, uma nova forma de planear e uma forma 
diferente de governação local, afirmando novos compromissos na construção de territórios inteligentes, 
sustentáveis e inclusivos, nos termos da Estratégia Europeia e Nacional. 



… esperar é desmentir o futuro 
 

 Emil Cioran 
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No âmbito da definição dos objetivos estratégicos para o concelho foram 

concretizadas as “Jornadas de desenvolvimento | processo de revisão do 

PDM de Odemira” com o intuito de envolver a população e construir uma 

visão coletiva para o futuro do concelho de Odemira. As referidas jornadas 

de desenvolvimento incluíram a realização de um colóquio, no cineteatro 

Camacho Costa em Odemira, no dia 30 de janeiro de 2015 e 4 sessões 

territoriais realizadas em Sabóia (dia 06.02.2015), Colos (dia 20.02.2015), Vila 

Nova de Milfontes (dia 13.03.2015) e São Teotónio (dia 10.04.2015). 

O Colóquio contou com a presença de mais de 170 participantes e com os 

contributos de profissionais e académicos reconhecidos nas áreas do 

ordenamento do território e desenvolvimento regional, tendo sido abordados 

os temas relacionados com: 

A experiência dos primeiros Planos Diretores Municipais – do panorama 

nacional ao exemplo de Odemira; 

O ordenamento do território face às dinâmicas das sociedades modernas – as 

expectativas entre a baixa densidade e o crescimento económico; e 

A dimensão estratégica do planeamento e gestão municipal – a importância 

da monitorização do PDM e da participação pública. 

As sessões territoriais de participação pública descentralizadas contaram 

com uma presença média de cerca de 30 participantes e, num formato de 4 

mesas redondas temáticas de discussão, moderadas por dinamizadores 

locais, foram abordados os seguintes temas: emprego e competitividade; 

sustentabilidade; mobilidade; e serviços de proximidade.  

 

Da reflexão realizada podemos concluir que, de forma generalizada, se considera que mais de 

uma década após a entrada em vigor do atual Plano Diretor Municipal (PDM), a realidade de 

Odemira está inevitavelmente transformada, impondo-se a revisão deste instrumento de 

gestão territorial, determinante para a estratégia de atuação e para o modelo de desenvolvimento 

e de organização espacial do Concelho, vinculativo para a administração e os particulares. 

Em detrimento da prática exercida nos planos de 1ª geração, que privilegiam a expansão, os 

novos planos impõem o desafio de uma gestão urbana qualitativa, centrada na utilização dos 

espaços já infraestruturados e de valorização do património existente, assumindo a 

reclassificação do solo rural em urbano como uma exceção. 

O novo Plano Diretor Municipal, deverá preconizar uma visão macro do Território, onde não só se 

regula o uso e ocupação do solo, mas também se define o onde, o como e o porquê do modelo de 

gestão do Território. 

Pretende-se uma aposta na qualificação do espaço urbano onde as ações estruturantes se 

encontram programadas, as prioridades estão estabelecidas e onde as áreas de expansão quase 

se confinam às necessidades de crescimento estimadas. Trata-se de uma questão de estratégia 

onde não se confunde desenvolvimento com mero crescimento, visando uma aposta qualitativa. 

O modelo estratégico de desenvolvimento territorial para o Concelho de Odemira, deverá 

obedecer a uma visão que privilegia as ações de consolidação urbana. Por outro lado, e como 

resposta à conjuntura económica com que nos deparamos, potencia-se uma maior atração 

de empresas e maior apetência para a captação de desenvolvimento económico. 

Por outro lado, estando conscientes que as ações no concelho alcançam, afetam e interferem nas 

rotinas de população ou empresas dos concelhos próximos, o modelo delineado não deve 

descurar uma escala de atuação mais vasta do que os limites administrativos do concelho. 

 

COM ESTA REVISÃO APONTA-SE O CAMINHO DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, QUE VISA A CONSOLIDAÇÃO DE UM MODELO 

EQUILIBRADO ASSENTE EM LÓGICAS DE RESPEITO PELOS ESPAÇOS 

NATURAIS E PELAS CARACTERÍSTICAS ENDÓGENAS DO TERRITÓRIO, 

DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E DA CONSOLIDAÇÃO E AFIRMAÇÃO 

DO SEU POTENCIAL DE ATRATIVIDADE, CAPAZ DE EQUILIBRAR A 

OCUPAÇÃO HUMANA. 

Novos Objetivos de Desenvolvimento – ODEMIRA 2025 
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 VISÃO PROSPETIVA . ODEMIRA 2025 

 

Um concelho ATRATIVO, COMPETITIVO, SUSTENTÁVEL e INCLUSIVO, 

em que o Humanismo é um padrão de orientação e a Harmonia é uma 

busca contínua. 

Nesta abordagem, perspetiva-se: 

Um concelho onde no centro de tudo estão AS PESSOAS e a 

COMUNIDADE, garantindo qualidade de vida, maior igualdade de 

oportunidades e a inclusão integral de todas as gerações. 

Um concelho capaz de MANTER A SUA IDENTIDADE e REFORÇAR 

A ATRATIVIDADE TURISTICA, valorizando as suas condições 

naturais, o património, a cultura, potenciando os recursos 

endógenos num  território que se quer Singular. 

Um concelho com DIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE DA SUA 

BASE ECONÓMICA, com um reforçado espírito criativo e 

empreendedor, forte sentido de inovação tecnológica, associada à 

qualificação contínua da sua população.  

 

Estas linhas de desenvolvimento deverão constituir o ponto de partida para a 

definição da estratégia de revisão do PDM. Não obstante, a possibilidade de se 

efetuar algum ajustamento, decorrente das fases seguintes de reflexão e 

participação, alargada e aberta à sociedade civil e com as forças vivas da região (de 

forma a garantir a incorporação das principais preocupações e interesses da 

comunidade). 

 

A estratégia de atuação,deverá, igualmente, constituir-se como 

uma matriz de referência para toda a atuação no concelho, que 

obviamente não se esgota na elaboração do PDM e que se prevê 

dinâmica e flexível. 

 

Ao longo do período de vigência do atual PDM foram profundas as alterações 

das condições económicas, sociais, culturais e ambientais, bem como de 

muita legislação de enquadramento, o que implica o redirecionamento dos 

objetivos de desenvolvimento do concelho, de forma a fazer face a 

novos e exigentes desafios. 

Com efeito, as alterações introduzidas na programação do solo, a 

necessidade de definição de uma estrutura ecológica municipal, a maior 

consciencialização sobre as questões sociais e ambientais, são abordagens 

que requerem uma nova estratégia de intervenção dos processos de 

planeamento e de gestão do território. 

Por outro lado, ao contrário do que ocorreu aquando da elaboração do atual 

PDM, existe agora um conjunto de instrumentos de gestão territorial e de 

documentos de orientação estratégica de âmbito nacional e regional, que 

balizam e devem orientar a revisão do Plano. Neste campo o PROT Alentejo, 

assume particular importância pela visão, estratégia e modelo que propõe 

para o território do Alentejo Litoral. 

A definição dos princípios desta "Estratégia de Desenvolvimento 

Territorial" mereceu um diagnóstico prospetivo aprofundado e um 

processo de reflexão interna, com o executivo e técnicos do município, 

através da realização de quatro workshops temáticos na perspetiva de 

marketing territorial participado e sustentável.  

A partir desta reflexão estratégica, estabeleceram-se: uma Visão Prospetiva 

e quatro Objetivos Estratégicos que incorporam os “novos objetivos de 

desenvolvimento” da “Estratégia de Desenvolvimento Territorial”, que 

funciona em articulação com o PROT Alentejo. 

 

A VISÃO PROSPETIVA REFLETIDA E ASSUMIDA PARA O CONCELHO 

NESTA FASE, CONSIDERA, DE MODO INTEGRADO, AS PERSPETIVAS 

DE DESENVOLVIMENTO DEMOGRÁFICO, SOCIAL, ECONÓMICO, 

ECOLÓGICO/AMBIENTAL, TERRITORIAL, CULTURAL, POLÍTICO E 

INSTITUCIONAL, NUMA MATRIZ QUE REALÇA O VALOR IDENTITÁRIO 

DIFERENCIADOR DO CONCELHO NA REGIÃO ALENTEJO, DEFININDO-

SE DO SEGUINTE MODO:  
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Decorrente da VISÃO PROSPETIVA . ODEMIRA 2025, surgem como determinantes para o enquadramento do processo de revisão do PDM, 

os seguintes OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO: 

MANTER A IDENTIDADE TERRITORIAL 

Porque se considera que a matriz identitária do concelho é o elo fundamental da ligação entre gerações diferentes de um mesmo território e da preservação 

de valores humanistas e solidários que estão na base da efetiva inclusão dos cidadãos na comunidade. Esta identidade, no interface cultural entre o Alentejo e 

Algarve, visível nas paisagens e no património edificado, relatada nas histórias, incorporada nas tradições e na cultura local, tem aspetos simbólicos únicos e 

de valor que permitem reforçar a construção coletiva de novas comunidades e ruralidades. A identidade territorial existente tem um forte potencial de 

estímulo da inovação criativa ligada a novos empreendedorismos, novas oportunidades e vivências. A identidade territorial é também uma mais valia 

diferenciadora em processos de comunicação externa e de afirmação do território. Por estes motivos esta finalidade funciona como o ponto de partida do 

processo de desenvolvimento desta comunidade local.  

PROMOVER O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO  

Porque se considera que a saúde (o máximo bem estar físico, psicológico e social do indivíduo na comunidade) é o elemento chave de medição da qualidade de 

vida de um território, sendo, por esse motivo, o principal alicerce de uma comunidade sustentável em contínuo progresso, estendendo-se às áreas do 

desporto, do lazer, do cuidado aos mais necessitados, do apoio às pessoas com dificuldades motoras, do acesso à informação e à educação (nomeadamente 

para os hábitos saudáveis e as práticas de cidadania ativa no seio de uma comunidade segura e saudável). Nesta medida esta é a segunda finalidade que se 

preconiza para a qualificação e desenvolvimento sustentado do concelho de Odemira.  

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE INTEGRAL 

Considera-se que a sustentabilidade dos níveis de qualidade de vida, progressivamente reforçados, atingidos neste território, são apenas possíveis num 

contexto de busca contínua da inclusão dos cidadãos, ouvindo-os, envolvendo-os e promovendo a sua participação ativa nos processos de decisão e de 

aprendizagem coletiva (independentemente das suas condições económicas). Resultam de um processo de desenvolvimento integrado, com equilíbrios 

sistémicos e dinâmicos, entre as diversas dimensões como a natureza, a cultura, a sociedade, a economia e a política que importa preservar e melhorar. Esta 

finalidade serve de suporte para a inovação e a competitividade do concelho num horizonte regional e nacional.  

FOMENTAR A COMPETITIVIDADE E A INOVAÇÃO  

Considera-se que todo o processo de desenvolvimento territorial do concelho poderia desaproveitar as elevadas condições de localização, de patrimónios, de 

condições identitárias, de qualidade de vida e de sustentabilidade se não existisse esta finalidade que, por um lado, permite gerar novas dinâmicas de 

valorização e novos processos de afirmação e emancipação, dos indivíduos e das organizações locais, por outro, cria as condições favoráveis para a 

emergência de uma atitude empreendedora e responsável, capaz de traçar novos rumos e enfrentar desafios muito para além dos limites do concelho e do 

tempo (de crise) que se vive no contexto nacional.  
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Com a orientação definida por esta “Estratégia de Desenvolvimento Territorial”, o futuro PDM deverá contribuir para que o concelho seja capaz de apresentar uma 

OFERTA INTEGRADA PARA RESIDENTES, INVESTIDORES, VISITANTES E TURISTAS. 

 

AOS RESIDENTES (HABITAR E VIVER): 

• Boa qualidade das estruturas e infraestruturas básicas de qualidade de vida 

• Boas condições de acesso às ofertas sociais, de saúde e educação a todos os públicos  

• Boas condições de acesso físico e digital  

• Boas condições de uso da biblioteca, cineteatro, piscina, e de outros equipamentos e serviços municipais indutores de inclusão socioeconómica e cultural  

• Oferta educativa alargada, garantindo elevadas condições de acessibilidade a todos os seus residentes 

AOS INVESTIDORES:  

• Boas acessibilidades rodoviárias 

• Boas acessibilidades digitais  

• Apoio no desenvolvimento de redes, parcerias e processos de negócio  

• Oportunidade de instalação para micro-empresas em áreas especificamente preparadas para o efeito  

• Mais valias de localização  

• Boas condições de criação de emprego e de formação em articulação com diversas entidades dos 

setores empresarial e do ensino superior ou investigação e desenvolvimento 

AOS VISITANTES E TURISTAS:  

• Boas condições de usabilidade do património, nomeadamente do rio, barragem, das praias e 

percursos pedestres, numa ótica de promoção da saúde, do bem estar e da educação cívica e 

ambiental  

• Boas condições de visitação e de consumo de produtos e de serviços baseados no património local 

(natural e cultural) e no turismo  

• Animação turística e oferta diversificada de atividades de aventura e lazer, com componentes 

artística, criativa e de inovação em espaço rural  

• Experimentação da gastronomia, participando em feiras temáticas e outros eventos de cariz 

identitário local. Com esta abordagem estratégica, pretende-se desenvolver um conjunto de 

dinâmicas territoriais que, devidamente enquadradas pelo PDM, permitam a atração e fixação de 

pessoas e recursos estruturais para a melhoria contínua das condições de qualidade de vida dos 

cidadãos, de visitação e de turismo, bem como de investimento e instalação de negócios num 

processo de revitalização e revalorização contínua do território.  

...com a ajuda de todos chegaremos lá! 


