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1. Antecedentes e Construção
Tendo o Plano de Ação do Concelho de Aljustrel 2014 – 24, fruto do processo da Agenda 21
Local, sido concluído em finais de 2013, o qual defende uma grande abertura ao exterior e se
assume como um documento em permanente monitorização, aprofundamento e retificação,
logo se concluiu pela necessidade de realizar um evento público com participação de
personalidades nacionais. Assim, nasceram as “Conferências de Aljustrel – Cidadania, inovação
& Território”. Arrancou-se para a realização da 1ª edição em Abril de 2014, a qual em dois dias
se saldou por um enorme êxito e conclui-se que as Conferências “vieram para ficar”. Neste
quadro se assumiu que se realizaria nova edição em 2015, mas que logo se passaria a organizar
as Conferências de Aljustrel enquanto bienal.
Em Janeiro, ao arrancar com esta 3ª edição passou-se à elaboração do documento de
lançamento da edição de 2017, o qual foi partilhado com o Conselho Científico & Cooperação,
tendo tido sua aprovação. Referir, em primeiro lugar, que se definiu que esta edição teria
como tema central “Uma Agenda para Interior” e assim, considerou-se que devíamos ter a
Unidade de Missão para a Valorização do Interior (U.M.V.I.) como parceira, o que foi
prontamente aceite e conseguido. Passemos, então, à transcrição do texto de lançamento:
O debate sobre o futuro dos territórios regressa a Aljustrel em Maio de 2017. Tal como
assumido no rescaldo do êxito da edição de 2015 e com o assumir das Conferências enquanto
bienal, a 3ª edição irá realizar-se nos próximos dias 18 e 19 de Maio.
Este evento, promovido pela Câmara Municipal de Aljustrel, nesta edição, em parceria com a
Unidade de Missão para a Valorização do Interior (U.M.V.I.) mantém o lema de
enquadramento - Cidadania, Inovação & Território. A edição de 2017 terá como tema central a
análise e avaliação do “Programa Nacional para a Coesão Territorial – UMA AGENDA PARA O
INTERIOR”, na perspetiva do seu aprofundamento, em direção a contributos para a definição
da estratégia, com vista à sua operacionalização e potenciação integrada.
Continuaremos no modelo de painéis por sub-temas com Conferencistas que entremeiem
investigadores nas temáticas, interventores territoriais e personalidades públicas, com
moderadores jornalistas e, ainda, com uma Conferência de Encerramento que condense o
essencial dos contributos das Conferências.
A edição de 2017 vai decorrer em dia e meio vai ser composta por três painéis:
» " Inovação da Base Económica ";
» " Atratividade Territorial ";
» " Abordagens, Redes e Participação ".
A edição de 2017 tal como nos anos anteriores, é organizada sobre a égide do "Conselho
Científico & Cooperação", com funções de colaboração nas diversas fases da preparação e
realização das Conferências.
Passamos agora a transcrever o texto da adesão da UMVI da responsabilidade da sua
Coordenadora, Prof. Helena Freitas; a saber:
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No contexto do Programa Nacional para a Coesão Territorial, da responsabilidade da Unidade
de Missão para a Valorização do Interior (UMVI), a par de um programa de ação constituído
por 164 medidas, foi proposta uma Agenda para o Interior, que integra oito Iniciativas de
caráter interministerial e interinstitucional, organizadas em torno de desafios e questões
estruturantes que se colocam ao desenvolvimento dos territórios do interior. Estas iniciativas
assentam no reforço o trabalho colaborativo tendo em vista aumentar o conhecimento sobre
os problemas, refletir os desafios estratégicos e formular propostas de forma a preparar os
processos de intervenção em torno de temas considerados prioritários para o desenvolvimento
do interior, a saber: Envelhecimento com Qualidade; Inovação da Base Económica; Capital
Territorial; Cooperação Transfronteiriça; Relação Rural-Urbana; Acessibilidade Digital;
Atratividade Territorial; Abordagens, Redes e Participação.
A Agenda do Interior tem por objetivos, relativamente a cada um dos temas prioritários,
contribuir para: 1. Reconhecer as especificidades dos territórios do interior na conformação
das políticas públicas, privilegiando as abordagens interministeriais, interinstitucionais e
intersetoriais; 2. Dinamizar projetos e ações com impacte relevante nos territórios do interior,
designadamente através da facilitação ao longo do processo da sua concretização e da
melhoria do acesso e da utilização dos instrumentos de financiamento; 3. Aprofundar a base
de conhecimento e o intercâmbio de experiências entre a administração central, a
administração local e os agentes relevantes em cada um dos temas prioritários; 4. Promover a
participação e a discussão alargada em torno dos temas prioritários para o desenvolvimento
do interior.
É neste quadro de abertura e promoção de debate que a UMVI se associa com muito interesse
e expectativa às Conferências de Aljustrel, antecipando um amplo e produtivo confronto de
ideias num evento que se vem afirmando pela qualidade.
Em conformidade com o antes exposto, definiu-se o quadro programático que de seguida se
apresenta e partiu-se para os convites a personalidades conforme o definido, tendo contado
com preciosas colaborações de Membros do Conselho e de imediato se renovou o Site das
Conferências de Aljustrel, também com abertura das inscrições.
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Quadro programático
Quinta Feira, 18 de Maio de 2017
9.30 – 12.30 h
> Sessão de Abertura » Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel
> Nelson Brito
1º Painel » “Inovação da Base Económica”
Moderador – Jornalista
> Conferencista – Investigador
> Conferencista – Interventor Territorial
> Conferencista – “Fazedor de Opinião”
14.30 – 18.00 h
2º Painel » “Atratividade Territorial”
Moderador – Jornalista
> Conferencista – Investigador
> Conferencista – Interventor Territorial
> Conferencista – “Fazedor de Opinião”
Sexta Feira, 19 de Maio de 2017
9.30h – 12.30h
3º Painel » “Abordagens, Redes e Participação”
Moderador – Jornalista
> Conferencista – Investigador
> Conferencista – Interventor Territorial
> Conferencista – “Fazedor de Opinião”
Sessão de Encerramento
Conferência de Encerramento
> Coordenadora da UMVI
Intervenção de Encerramento do Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel
> Nelson Brito
13.30h
Confraternização na “Galeria das Minas”
> Exposições Artístico-Tecnológicas (colaboração do NAVA e Buínho) e degustação de produtos
locais.
>Animação Cultural centrada no “Cante Alentejano”
Processo moroso e complexo o dos convites, pois perante personalidades de agendas muito
preenchidas, mas em Março o Programa ficou fechado.

5

2. Programa
Com o Programa final acertado, passou-se a uma maior divulgação das Conferências,
nomeadamente junto da Comunicação Social, o que levou ao aumento das inscrições.
- Passamos à transcrição do Programa:
Quinta Feira, 18 de Maio
9h30 – 12h30
Sessão de Abertura » Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel
> Nelson Brito
1º Painel » “Inovação da Base Económica”
Moderadora: Ana Freitas - Jornalista “Voz da Planície”
Conferencista
> Manuel Brandão Alves - Economista
Conferencista
>Teresa Pinto Correia - Interventora / Investigadora AgroRural
Conferencista
> Bernardo Gaeiras – FabLab Lisboa
Palavra aos participantes - debate
14h30 – 18h00
2º Painel » “Atratividade Territorial”
Moderadora: Flor Pedroso - Jornalista RDP
Conferencista
> António Oliveira das Neves - Investigador / Avaliador D.L.R.
Conferencista
> Luís Afonso - Cartunista B. Alentejo / Geógrafo
Conferencista
> Daniel Oliveira – Jornalista / Comentador político
Palavra aos participantes - debate
Sexta Feira, 19 de Maio
9h30 – 12h30
3º Painel » “Abordagens, Redes e Participação”
Moderador: Carlos Pinto - Diretor do Correio Alentejo
Conferencista
> Álvaro Cidrais - Geógrafo / Investigador D.L.R.
Conferencista
> Tiago Teotónio Pereira - Interventor Norte Alentejo
Conferencista
> Ana Cristina Teixeira - Gestora de Projetos e Animadora Cultural
Palavra aos participantes - debate
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Conferência de Encerramento
> José Reis - Economista
Sessão de Encerramento
> Helena Freitas - Coordenadora da U.M.V.I.
> Nelson Brito – Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel
13h30
Confraternização no Centro d´Artes de Aljustrel
> Exposições Artístico-Tecnológicas (Centro d´Artes/Buinho) e degustação de produtos locais.
> Visita ao Parque Mineiro de Aljustrel, incluindo galeria mineira de Algares

3. Relatos
Nesta edição, fruto da parceria com a UMVI, decidiu-se que teríamos duas Relatoras, uma
indicada pela CM de Aljustrel, outra indicada pela UMVI. A CMA convidou a Membro do
Conselho e regular cooperante com a CMA, Prof. Ana Paula Figueira e a UMVI designou a Dra.
Margarida Cristóvão, as quais estabeleceram frutuosa relação cooperante.
É pois os seus valiosos trabalhos que passamos a apresentar. Começando pela Dra. Margarida
Cristovão, a que se seguirá a Prof. Ana Paula Figueira.
Relato - Dra. Margarida Cristovão
Sessão de abertura
Nelson Brito, Presidente da Câmara de Aljustrel
Apresentou 4 linhas de intervenção do município que podem ser replicadas noutros contextos:
1) Inovação da base económica: atividade mineira, com cerca de 1000 postos de
trabalho; agricultura e agroindústria com aumento substancial das áreas irrigáveis;
potencial turístico;
2) Educação, cultura e ação social, enquanto elementos basilares de promoção da
qualidade de vida e da atratividade territorial;
3) Abordagens e redes de participação: reforçar estas intervenções numa lógica de
estratégia para o futuro do Baixo Alentejo, que inclui um conjunto de investimentos
estratégicos. Ex: a) viabilização do aeroporto de Beja, o qual deverá ser acompanhado
de um conjunto de acessibilidades rodoviárias e ferroviárias; b) Projeto Alqueva:
promoção de novos investimentos / emprego qualificado / aposta na marca Alqueva;
4) Diáspora, tirando partido do potencial da ligação com as comunidades portuguesas na
promoção de investimento. Ex: instalação de uma unidade de produção industrial de
borracha, de capitais franceses, que se vai fixar em Aljustrel e que prevê a criação de
120 postos de trabalho nos próximos 2 anos, estando já criados 60. Teve como
principal impulsionador o papel de um aljustrelense emigrado em França.
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1ª Painel – Inovação da Base Económica
Manuel Brandão Alves
Assentou a sua intervenção a partir de um conjunto de questões, inquietações e reflexões:












Quando se fala em desenvolvimento todos têm a mesma perceção do seu significado?
Crê que não. Desenvolvimento implica crescimento, mas nem todo o crescimento é
desenvolvimento. Só é desenvolvimento se for sustentável, equitativo, justo e
solidário;
Porque é que o desenvolvimento não acontece como desejamos/ambicionamos? Uma
das razões que aponta é porque se continua a pensar que os fundos comunitários vêm
de um poço sem fundo;
Porque é que se continua a enunciar objetivos cada vez mais ambiciosos sem
questionar se os mesmos vão sendo cumpridos? Defende que é necessário
hierarquizar não só os objetivos como os meios, assim como avaliar sistematicamente
os resultados e impactos;
Olhar para outros territórios e procurar fazer igual é uma boa prática? Considera que
sim, mas está longe de ser suficiente. Tal como as receitas são difíceis de replicar,
mesmo tendo todos os ingredientes, com o desenvolvimento é igual, não há fórmulas
mágicas;
O que é Base Económica? Em linguagem simples, é o que suporta o desenvolvimento
da economia. É a parte da economia que existe e que não é necessária para as
necessidades locais. É ela que justifica antes de mais a inovação, a qual deverá passar
pela combinação entre o local e exógeno.
E o que e inovação? Aumentar a produtividade e dar maior satisfação a quem a utiliza.

Teresa Pinto Correia
Ponto de partida: Paisagem (do Alentejo) assente no montado.
Contexto Particular: combina a baixa densidade com a baixa intensidade agrícola. A
agricultura apresenta-se como a grande construtora da paisagem – continua a ter a hegemonia
- mas são múltiplas as atividades que se desenvolvem, nomeadamente o turismo associado à
paisagem. O montado é cada vez mais procurado e valorizado, por múltiplas atividades de
lazer.
Apresenta o caso de Montemor-o-Novo. Mosaico particularmente complexo, na qual a
pequena agricultura familiar tem grande expressão. Paisagem atraente para muitos novos
atores
Elementos bloqueadores





Modelos de gestão coletivos/partilhados incipientes;
A experimentação, uma das bandeiras da PAC, ainda não é uma prática;
Integração: não há uma estratégia, nem instrumentos;
Politicas publicas sectoriais, em alguns casos contraditórias.
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Fatores críticos de sucesso:




Arranjos institucionais e novas formas de governação: intervenções públicas
coordenadas;
Interlocutor Rural, enquanto elemento chave;
Criar atratividade em todos os territórios e mecanismos para promover a
diferenciação;

Bernardo Gaeiras
Apresenta o conceito de FabLab, a partir do caso da FabLab Lisboa, esperando que seja
inspirador, ou seja, que possa ser propagado.
FabLab: laboratório de fabricação local, que procura democratizar o acesso a equipamentos,
os quais estão disponíveis a toda a gente de forma colaborativa – pertença de comunidade.
Particularidades:







Espaços de experimentação, de prototipagem, de invenções colaborativas;
Conhecimento aberto ao público, qualquer pessoa pode participar e utilizar os
esquipamentos;
Assenta nas tecnologias digitais;
Autonomia e independência muito grandes;
Equipamentos que permitem criar quase tudo;
Contribui para a regeneração do tecido/malha urbana - no caso particular do FabLab
Lisboa, surgiu num antigo matadouro.

Intervenções do público
Questões:
1. Regionalização, sim ou não?
Manuel Brandão Alves - Tem sido muito mais uma questão de arena de esgrima
política do que um tema de reflexão, de criação de novos espaços de decisão;
2. O que é necessário para criar uma FabLab?
Bernardo Gaeiras – Redes: plataformas de comunicação;
3. Como é possível realizar o controlo social das inovações que são produzidas?
Bernardo Gaeiras - É possível ter acesso a este tipo de conhecimento sem ter acesso
aos laboratórios. O conhecimento é disseminado e está disponível, há por isso um
maior controlo social, o que diminui o risco relativamente às
experiências/investigações feitas isoladamente. Defende uma atitude liberal e só
depois ter uma ação reativa. Dá o exemplo dos drones, tecnologia desenvolvida
livremente que, entretanto tem-se revelado perigosa junto aos aeroportos, e que por
isso exige um “comportamento de resposta”;
4. Fundos comunitários estão adequados ou não ao espaço rural? Os impactos das novas
plantações associadas aos regadios estão a ser estudadas?
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Teresa Pinto Correia - A PAC é uma questão central. Dentro da PAC há várias subpoliticas que são contraditórias e não há debate sobre o que é mais vantajoso em
termos territoriais. Toda a PAC foi contruída com base nos modelos agrícolas do norte
da europa, ou seja, agricultura intensiva, muito distinta da nossa agricultura
mediterrânica.
Quanto ao regadio é uma área muito importante no Alentejo que exige ser estudada,
nomeadamente o olival super intensivo. É uma realidade nova mas que os territórios
não têm sabido aproveitar. Grandes empresas multinacionais que se fixaram e que
exportam toda a produção, os produtos e as mais-valias não ficam no território. É
necessário que haja organização/ligação ao mercado regional dos produtos do
regadio, pois não faz sentido que produtos produzidos localmente não sejam
consumidos na região.
Conclusões





Desafio: Potenciar os recursos endógenos a partir da regeneração urbana, dando aso à
criatividade (Bernardo Gaeiras);
Duas questões essências: a) Criatividade: é fundamental para dinamizar a inovação; b)
interlocutores do rural, que congreguem e representem os vários atores do território,
nomeadamente os investidores externos que se fixam e não assumem
responsabilidades, apenas tratam do seu setor (Teresa Pinto Correia);
Descasque para uma nova forma de inovação apresentada pelo Bernardo Gaeiras:
antes a inovação dependia da acumulação de capital, com o modelo apresentado a
inovação democratizou-se e tem por base a experimentação (Manuel Brandão Alves).

2º Painel – Atratividade Territorial
António Oliveira das Neves
A Atratividade Territorial é uma questão estruturante para os territórios rurais do interior. O
enfoque deve partir de uma desmontagem da “imagem” que se tem do interior, o qual assenta
em imagens e perceções desfocadas do seu real valor, em contraponto com uma nova
narrativa.
Desafio-Chave:




Necessidade de promover a transferência de conhecimento e inovação por parte dos
agentes socioeconómicos agro-rurais;
Visão de planeamento estratégico e capacidade de negociação institucional;
Apostar em instrumentos de comunicação e de marketing territorial.

Dimensões-Problema, que afetam a generalidade dos territórios de baixa densidade:



Perda de competências em áreas inovadoras de centros tecnológicos vocacionados
para a componente produtiva;
Constrangimentos demográficos: é um problema estrutural mas que não deve inibir a
arquitetura das políticas;
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Desemprego: rigidez do desemprego, os mercados locais/regionais têm grande
dificuldade em integrar este tipo de políticas públicas;
Quebra de rendimento dos produtores que, por sua vez, dificulta a absorção/
aproveitamento de financiamentos/apoios;
Quebra das dinâmicas de animação económica nos territórios rurais, como é o caso
das ADL´s que perderam essa capacidade.

Caso de Ponto de Sor, enquanto exemplo de atratividade territorial tendo por base a
especialização. Elementos diferenciadores:




Planeamento estratégico associado à intervenção pública municipal. Foi sendo
reafirmado nos diferentes planos a aposta continuada do investimento em novas
especializações emergentes – Ex. cluster da Aeronáutica, do Espaço e da Defesa;
Criação das condições de infraestruturas de base, que permitiram fixar diferentes
atividades no aeródromo (proteção civil, formação de pilotos) e investimentos
orientados para acolhimento de suporte à atração de empresas (protocolos com
universidades e politécnicos) - Conjunto de vertentes complementares de atuação
municipal que vão para além da componente infraestrutural.

Ensinamentos que é possível extrair:





Visão de planeamento estratégico;
Continuidade dos investimentos públicos;
Persistência na negociação institucional;
Aposta continuada dos investimentos em novas especializações.

Desafios / Oportunidades económicas associadas à atratividade do Baixo Alentejo:



Estruturação das fileiras agro-alimentar, com o reforço das organizações de
produtores;
Integração das produções primárias nas cadeias de valor.

Mesmo com fortes constrangimentos/problemas o ciclo atual de apoios ao
desenvolvimento rural apresenta linhas importantes, nomeadamente na aposta da
organização das produções primárias.
Daniel Oliveira
Destaca um conjunto de oportunidades para o Interior:



Aumento brutal dos custos de habitação nas cidades de Lisboa e Porto, e que não será
passageiro, podem trazer vantagens para as regiões do interior;
Novas tecnologias, que permitem que determinadas atividades (network,
teletrabalho), possam ser desenvolvidos a partir de qualquer ponto do território,
desde que ligado às redes.

Condições de sucesso para os territórios do Interior:


Apostar nas cidades médias do interior, de modo a criar redes que alavanquem os
territórios em volta. Têm que oferecer um conjunto de serviços de proximidade
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qualificados que sejam atrativos do ponto de vista económico, social e cultural –
política contrária à do encerramento de serviços públicos;
Oferta de emprego, as pessoas deslocam-se para onde há emprego;
Instrumentos de política que tenham massa crítica para negociar as políticas;
Regionalização como elemento chave para a coesão territorial do País.

O que dá densidade aos territórios são os sistemas urbanos nas diferentes hierarquias:
estruturar o território com diferentes níveis e apostar nas cidades médias/vilas, dando-lhes
densidade económica e condições atrativas para levar as pessoas a fixarem-se. As pessoas
fixam-se onde há emprego e serviços qualificados que lhe garantam qualidade de vida
(segurança, saúde, educação, cultura, boas redes de comunicação). A estratégia deverá ser
contrária às Politicas de extinção/encerramento de serviços de proximidade.
Intervenções do público
Questões?
1. As verbas financeiras são as mesmas para o desenvolvimento do interior? Há
diferenciação?
Oliveira das Neves - Não há uma resposta objetiva, há desequilíbrios nas condições
concretas de operacionalização. As diferentes tutelas sectoriais condicionam a
apropriação territorial dos fundos estruturais. Nunca se foi tão longe em termos de
definição de objetivos macro na defesa do rural, da multifuncionalidade, no entanto,
em contrapartida nunca se foi tão longe na concretização mínima de resposta aos
territórios, e tal é evidenciado na perda de eficácia de um conjunto de instituições que
estão a perder capacidade – ADL´s, CCDR´s, Agencias de Desenvolvimento Regional,
etc;
2. Quando falamos em atratividade do interior falamos em preceção do que as pessoas
têm. É tão importante infraestruturar o território como intervir ao nível das conceções
que as pessoas têm do interior, destacando o papel de 3 intervenientes: a escola, a
comunicação social e a família. Concordam?
Luís Afonso - Há diferentes conotações do interior, mas cada vem mais é uma questão
conceptual. Viver no interior não quer dizer que a pessoa seja rural. “Vivo em Serpa,
mas sou completamente urbano” Mas de facto concorda que há ainda um grande
estigma associado ao interior, com conotações bastante negativas.
Daniel Oliveira - A cultura mediática associada ao interior, nomeadamente os
programas de entretinimento, passam uma imagem do interior como de um grande
restaurante se tratasse, um grande fumeiro, de música pimba, ou seja, é um olhar
saudosista das pessoas que vivem nas grandes urbes e que têm ligações à província;
3. Será que com a regionalização teria mudado o estado das coisas?
Oliveira das Neves – Não tem um pensamento estruturado sobre a matéria, nem
instrumentos financeiros que permitem aferir. No entanto, desde que foi o referendo
muita coisa aconteceu, nomeadamente a transferência de competência para as
autarquias e para as CIM´s, que têm um campo de ação muito mais alargado (proteção
civil, ambiente, economia, educação). É um processo que está em curso. Está em crer
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que é uma regionalização “encapuçada”, mas que não tem um quadro financeiro e de
Recursos Humanos associado ou, pelo menos, correspondente às respetivas
funções/responsabilidades. As CCDR´s são cada vez mais autoridades de gestão de
programas, tendo cada vez menos papel de planeamento.
Luís Afonso – Houve uma grande confusão e uma grande poeira em torno do tema e
quando a poeira passou a regionalização já tinha passado.
Daniel Oliveira – Levanta a questão se há ou não ambiente político para a
regionalização. Considera que o governo atual está a fazer uma regionalização pela
“porta do cavalo”, com a qual não concorda. Considera que a natureza do poder
democrático não é igual à natureza do poder burocrático (que foi sendo feito com a
transferência de competências para as CCDR´s). O debate das CCDR´s é entre técnicos
e o debate sobre a regionalização faz-se na sociedade.
3ª Painel – Abordagem, Redes e Participação
Álvaro Cidrais
Nos últimos 20 anos apesar de muito se ter evoluído persistem vários traços que condicionam
as perceções que se tem do interior:















Considera que o interior já não existe, mas persiste nas nossas cabeças;
Nos últimos anos tem-se verificado um desinvestimento na construção de redes, na
formação de competências em desenvolvimento local. Lembra que esta Conferência
está a ocorrer porque há 30/25 anos se criaram instituições como a ESDIME;
Continua-se a trabalhar cada um na sua quinta, não se trabalha em formatos
cooperativos;
Assistimos hoje a uma burocratização e economização do Desenvolvimento Local, e
estamos a perder aspetos tão importantes como criatividade, a experimentação e
solidariedade;
Defende que sociedade é um complexo e dinâmico sistema de aprendizagem e
transformação, intenso e adaptativo, que apresenta um conjunto de especificidades
que não controlamos, mas que é gerido como máquinas organizacionais o que, na sua
perspetiva é um erro, porque não tem em conta essas mesmas especificidades;
Elementos como a aprendizagem, a transferência, a partilha e dádiva, que são o
suporte da base territorial, são temas esquecidos, que estão fora dos sistemas e
modelos económicos;
Defende uma mudança de atitudes promotoras da inclusão e do desenvolvimento, e
que devem passar por pensar e agir diferente, questionar, dialogar, colaborar,
apreender em conjunto;
Acreditar em “utopias dinâmicas”;
Renovar a partir de dentro e não copiar o que vem de fora – avaliação aprendente.
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Tiago Teotónio Pereira
Defende:
Novas Plataformas Colaborativas - Defende que se deve “Qualificar o caminho” nas
abordagens, estratégias, políticas e programas, que considera demasiado burocráticas e
focadas nas metas.
Destaca:
Fórum da Cidadania e Territórios, que colocou na mesma mesa vários agentes a “pensar” em
medidos inovadores - desconstrução muito interessante – sendo que algumas delas foram
incorporadas no programa nacional de coesão territorial.
Apresenta como boa prática:
Projeto de Gestão Comunitário: Castelo de Marvão gerido por uma associação de cariz
recreativa e social. Foi uma metodologia de experimentação com impactos e aprendizagens
muito interessantes, que pode ser replicada noutros contextos. Dá o exemplo de edifícios
patrimoniais / recursos que estão fechados e que as comunidades locais podem gerir e
dinamizar – confiar nas pessoas/comunidades locais.
Ana Cristina Teixeira
A noção que as pessoas têm do interior continua a ser ainda muito negativa e está muito
associada à noção do espaço, enquanto espaço físico, o que em sua opinião não faz muito
sentido. Necessidade de desconstrução do pensamento que cada um tem do interior.
Laça o mote DECID IR
Encerramento
José Reis
Questão de Partida:


Portugal teve no passado dinâmicas locais positivas e muito fortes em relação às crises
/ choques de austeridade porque tinha dinâmicas/densidades locais próprias, ou seja,
capacidades territoriais compensatórias. Hoje tem um problema novo:
“deslaçamento” dos nossos espaços regionais, que é patente na desestruturação dos
sistemas urbanos, os quais atingiram os limiares mínimos das suas capacidades.

E porque que é um problema novo?




Ao contrário das desigualdades territoriais, que derivavam das diferenças das
capacidades produtivas e da qualificação dos territórios, hoje crescimento faz-se de
forma unipolar como nunca antes. Há uma deslocação interna e intensa de mão-deobra para um único centro;
O País surge como fornecedor de serviços baratos (turismo), de mão-de-obra cada vez
mais qualificada mas mal paga e assente na precarização.
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Exige-se:


O choque de austeridade obrigou o País a concentrar-se em determinadas questões.
No momento atual de recuperação exige-se que o país seja recomposto de forma
coesa, ou seja, que assegure a capacidade coletiva e ações transformadoras.

Instrumentos – Dois pontos fulcrais:



Beneficiar os territórios de baixa densidade: a unidade de missão para a valorização
do interior;
Estruturar o sistema urbano em todos os seus níveis, garantindo-lhe capacidade
produtiva.

Relato - Prof. Ana Paula Figueira
Quinta-feira, 18 de Maio
A sessão iniciou-se com a intervenção de boas vindas do Sr. Presidente da Câmara Municipal
de Aljustrel, Dr. Nelson Brito. Salientou igualmente 4 linhas de intervenção do município que,
segundo ele, podem ser replicadas noutros contextos e referiu, respectivamente, exemplos
práticos de actuação. São elas: i) inovação da base económica: actividade mineira, com cerca
de 1000 postos de trabalho; agricultura e agro-indústria com aumento substancial das áreas
irrigáveis; potencial turístico; ii) educação, cultura e acção social, enquanto elementos
basilares de promoção da qualidade de vida e da atractividade territorial; iii) abordagens e
redes de participação: reforçar estas intervenções numa lógica de estratégia para o futuro do
Baixo Alentejo, que inclui um conjunto de investimentos estratégicos. Ex: a) viabilização do
aeroporto de Beja, o qual deverá ser acompanhado de um conjunto de acessibilidades
rodoviárias e ferroviárias; b) Projecto Alqueva: promoção de novos investimentos / emprego
qualificado / aposta na marca Alqueva; iv) diáspora, tirando partido do potencial da ligação
com as comunidades portuguesas na promoção de investimento. Ex: instalação de uma
unidade de produção industrial de borracha, de capitais franceses, que se vai fixar em Aljustrel
e que prevê a criação de 120 postos de trabalho nos próximos 2 anos, teve como principal
impulsionador um aljustrelense emigrado em França.
Seguiu-se o 1º painel, ainda da manhã, cujo tema reportou à Inovação de base económica.
Teve como moderadora a jornalista da Rádio Voz da Planície, Ana de Freitas e os seguintes
conferencistas: Manuel Brandão Alves (economista), Teresa Pinto Correia
(Interventora/Investigadora Agrorural e Bernardo Gaeiras (FabLab Lisboa). Manuel Brandão
Alves enfatizou o facto de que “apesar de existir imenso trabalho feito, continuamos «com a
criança nos braços», ou seja, não desempatamos”. Prosseguiu, perguntando: “Porque é que
continuamos a discutir sem cuidar de saber se os anteriores objectivos já foram atingidos?”
Continuou ainda, referindo que “copiar casos de sucesso não resolve o problema. Temos
andado a reunir as condições necessárias mas não é nisso que está a «receita». Antes, cabe a
cada local/região descobrir essa «receita» com o envolvimento participado”. Teresa Pinto
Correia usou como exemplo Montemor-o-Novo para referir que, independentemente de
estarmos perante cenários de pequena ou grande agricultura “há potencial, mas não há
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estratégia”. Conclui que a inovação no espaço rural necessita de arranjos institucionais e novas
formas de governança, tornando-se determinante disseminar competências de cooperação
(soft skills) assim como identificar um interlocutor assumido do espaço rural. Por sua vez,
Bernardo Gaeiras apresentou o conceito de Fab Lab enquanto espaço de experimentação
pertencente à comunidade e relatou a sua experiência em Lisboa. Chegados ao espaço de
debate, tendo sido interpelados os 3 palestrantes, Manuel Brandão Alves salientou
particularmente a democratização do processo de inovação por forma a permitir que qualquer
cidadão possa aceder ao espaço e fazer a sua própria experiência; Teresa Pinto Correia voltou
a salientar a importância de um interlocutor que promova o diálogo/encontro de todas as
entidades; Bernardo Gaeiras referiu que é a criatividade que leva à inovação.
A tarde iniciou-se com o 2º painel dedicado à atractividade territorial. Este foi moderado pela
jornalista Flor Pedroso e teve como interventores, António Oliveira das Neves
(Investigador/Avaliador D.L.R.), Luís Afonso (Cartunista B. Alentejo/Geógrafo) e Daniel Oliveira
(Jornalista/Comentador político). António Oliveira das Neves entende que a atractividade
territorial deve ser entendida de 3 perspectivas diferentes: i) enquanto problema; ii) como um
desafio; iii) desafio que requer respostas competitivas. Seguidamente apresentou um
diagnóstico da situação com base no trabalho de Eduardo Anselmo Castro et al, intitulado “A
Demografia e o País”, de 2015. Luís Afonso falou de aspectos relacionados com o trabalho, a
vida social e o lazer, na perspectiva de quem vive num grande centro e de quem vive no
interior. Salientou que hoje em dia e nomeadamente para determinado tipo de profissões
como é a sua, é irrelevante o local onde o indivíduo vive o dia-a-dia pois é possível estar ligado
com o mundo via o recurso às novas tecnologias. Daniel Oliveira, por sua vez, referiu que as
cidades mais desenvolvidas concentram um emprego ultra qualificado e quem pode ir viver
para o campo é quem já tem uma substancial networking. Assim, o ressurgimento do interior
depende da vida urbana que se possa garantir já que as pessoas deslocam-se para os locais
onde podem ter emprego. Ressalvou, neste contexto, a importância da regionalização. O
período de debate voltou a ser bastante concorrido, levando a que fossem firmadas os pontoschave das intervenções dos palestrantes acima mencionados.
Sexta Feira, 19 de Maio
Os trabalhos iniciaram-se pelas 9h30 com o 3º painel cuja temática se prendeu com
“Abordagens, Redes e Participação”. A moderação esteve a cargo do jornalista/director do
jornal Correio Alentejo, Carlos Pinto. As intervenções foram da responsabilidade de Álvaro
Cidrais (Geógrafo / Investigador D.L.R.), Tiago Teotónio Pereira (Interventor Norte Alentejo) e
Ana Cristina Teixeira (Gestora de Projectos e Animadora Cultural). Álvaro Cidrais considerou
que há que refazer o ciclo de desenvolvimento e insistir na colaboração e na solidariedade
entre parceiros. Há que “reconstruir o interior, destruindo a interioridade” que ainda persiste
nas cabeças das pessoas. Assim, o desafio passa por mudar a atitude, pensar, agir e comunicar
de forma diferente, eliminando o que designou de “burocratismo”. Tiago Teotónio Pereira
salientou a importância das novas plataformas colaborativas e destacou o Fórum da Cidadania
e Territórios nesse processo. Apresentou como boa prática e explicou com detalhe o projecto
de gestão comunitária do Castelo de Marvão. Ana Cristina Teixeira corrobora a opinião de que
a ideia de interior continua muito viva na mente das pessoas e que é preciso desconstruir este
pensamento. Para tal, lançou o mote DECID IR. O debate voltou a revelar-se muito vivo
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ressalvando a importância da coesão territorial. A Prof. Helena Freitas, coordenadora da
Unidade de Missão para o Interior, teve uma intervenção já em período de encerramento dos
trabalhos, tendo salientado o trabalho que o organismo que coordena tem vindo a
desenvolver e informando que, do ponto de vista das políticas públicas, existem muitos
indicadores que permitem perceber o que e onde fazer. Confrontamo-nos com o problema
grave de perca acentuada de população onde a mobilidade é importante no sentido de o
conseguir atenuar.
A conferência de encerramento, da responsabilidade do Prof. José Reis, teve como tema “O
território como urgência: uma luta pela reconstituição do país”. As ideias-chave da mesma
foram: i) um país inteiro é mais do que um país centrado num ponto; ii) o “deslaçamento”
original dos espaços regionais em Portugal surge como um novo problema; iii) existem
instrumentos hoje que permitem a “defesa” do território; iv) é preciso habitar o território e
que as pessoas estejam onde se sintam felizes.
Os trabalhos terminaram com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Aljustrel que fez um balanço muito positivo da iniciativa, endereçando o convite para as
próximas conferências dentro de 2 anos.

4. Balanços e Perspetivas
Antes de entrarmos propriamente no Balanço da organização, acha-se por bem transcrever a
Nota de Imprensa produzida imediatamente após o fecho desta 3ª edição das Conferências de
Aljustrel, enquanto breve avaliação “a quente”.
A saber:
Conferências de Aljustrel-2017, um êxito para um “Interior Vivo “ com Território Coeso
O Município de Aljustrel e os seus parceiros na organização da 3ª edição das CA - Conferências
de Aljustrel 2017 consideram que a iniciativa foi um êxito, pois os objetivos programados foram
atingidos – contribuir para uma “Agenda do Interior” que seja uma real estratégia de
desenvolvimento do todo nacional, com um “Interior Vivo”. Ou seja, Refletir para melhor AGIR!
Esta conclusão resulta da avaliações e felicitações que conferencistas, moderadoras/e relatoras
fizeram chegar de viva voz aos organizadores, sem esquecer as mesmas impressões da maioria
dos participantes com que as CA contaram no decurso dos dois dias de trabalhos.
É impossível destacar umas comunicações – contributos, pois todas, com grande diversidade,
foram de grande qualidade.
Se Manuel Brandão Alves, António Oliveira das Neves, Teresa Pinto Correia e Álvaro Cidrais,
economistas e geógrafos, nas suas especialidades e sub-temáticas apresentaram profundas
reflexões para caminhos a trilhar, os “comentadores públicos” Luís Afonso e Daniel Oliveira
muito questionaram e alvitraram, enquanto “olhares de fora”; tivemos, ainda, as pistas e
contributos de vivências vividas de Ana Cristina Teixeira e Tiago Teotónio Pereira.
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Mas, jornalistas Ana Freitas, Flor Pedroso e Carlos Pinto desempenharam com maestria a
função de moderadores. (em breve, tudo no site).
No Encerramento, Helena Freitas, Coordenadora da UMVI, relevou as reflexões-contributos
destas Conferências, anunciando que nos inícios de Junho o Conselho de Ministros irá avaliar o
Programa Nacional para a Coesão Territorial, com vista a corrigi-lo e adicionar novas medidas.
Dizer, ainda, que os debates muito animados foram fruto de muitas interpelações e perguntas
de participantes em sala.
Contudo e porque em muito constitui uma resenha do muito que foi defendido, anexamos a
excelente Conferência de Encerramento de José Reis, Economista da Universidade de Coimbra,
ex governante e presidente da CCDR Centro, que esperamos a todos desafie (estará disponível
para ser interpelado. Título: “O TERRITÓRIO COMO URGÊNCIA: uma luta pela reconstituição do
país”.
Mas, novidade desta edição, após o encerramento formal, os participantes foram convidados a
irem até ao Centro d”Artes para desfrutarem umas belas açorda e sopa de tomate e salgados
caseiros. Seguiu-se a presentação do NAVA – Associação Artes Visuais de Aljustrel, gestora do
Centro e da “Buinho” de Messejana, 1º FabLab no Baixo Alentejo, tendo-finalizado com a visita
à Galeria da Mina. Jornada de convívio fantástica.
Em primeiro lugar referir que a opção pela análise, reflexão e contributos para “Uma Agenda
para o Interior” como tema central, foi acertada e de grande atualidade, tanto mais que
soubemos pela Prof. Helena Freitas que o “Programa Nacional para a COESÃO TERRITORIAL e
sua Agenda” iria nos inícios de Junho a Conselho de Ministro para avaliação, retificação e
aprofundamento, o que já aconteceu, aguardando-se sua apresentação pública. Pensamos que
os contributos das Conferências terão sidos levados em conta. E neste quadro, bem acertado o
convite da UMVI para emparceirar com a CMAljustrel na sua organização.
Também se confirmou acertada a manutenção de os painéis serem preenchidos por
personalidades de diferentes formações, origens e enquadramentos, pois permitiu diversos e
até contraditórios pontos de vista e abordagens.
Confessando que os convites exigiram o encontrar de alternativas do mesmo tipo e qualidade,
tal levou a soluções tal como inicialmente definido, a que acresce o termos ficado em carteira
com personalidades para futuras iniciativas, pois apenas não aceitaram por razões de agenda e
tendo demonstrado vontade de virem a participar nas Conferências de Aljustrel. Sobre o
acontecido remetemos para a Nota de Imprensa antes transcrita, para os documentos de
suporte das comunicações iniciais no Site e, principalmente, para os Relatos antes transcritos
que demonstram a riqueza do dito e debatido.
Nestas Conferências queremos sublinhar a Sessão de Encerramento, em que a Intervenção da
Prof. Helena Freitas, do Presidente Nelson Brito e a contundente Conferência de Encerramento
do Prof. José Reis, coroaram tudo o que tinha acontecido, bem como a confraternização final
que decorreu em fraternal convívio. Todavia, perante este balanço claramente positivo,
considera-se que se podia ter atingido maior participação e maior projeção pública.
Entrando nas Perspetivas, diremos que a base de partida será “manter e reforçar o que bem
correu e retificar procedimentos quanto ao que correu menos bem”. Nesta lógica o essencial é
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assumir-se desde já a realização da Edição de 2019, talvez fixando-se desde já a data e
promovendo um encontro de reflexão na base deste Relatório. Encontro que reuniria quadros
da CMAljustrel a definir pelo Executivo, as Relatoras e Membros do Conselho Científico &
Cooperação.
Mas, desde já, definir-se que é indispensável criar as condições para um real envolvimento das
Instituições e Organizações Locais e Regionais na preparação das próximas edições, bem como,
conceber e vir a executar um plano de conquista da Comunicação Social Regional e Nacional
para as problemáticas e iniciativas das “Conferências de Aljustrel – Cidadania, Inovação &
Território”.
Afirmar as Conferências como um ponto de encontro e marco para a reflexão e ação em prol
da Coesão Territorial do País, com um “Interior Vivo!”, o desafio que nos é colocado.
Aljustrel, Outubro de 2017.
A Equipa das Conferências de Aljustrel – 2017

5. Anexos


Conclusões via tratamento dos questionários

Perante as respostas obtidas pelos participantes que responderam ao questionário, 27, que
apontam para uma apreciação muito positiva, pois as respostas de “muito boa” e “boa” variam
entre 70 e os 95 %, vamos referir os aspetos menos positivos nas respostas; e essas ambas
relacionadas com a comunicação e informação sobre a divulgação das Conferências, pelo que
registamos a mensagem.
Quanto ao muito positivo, relevamos a “avaliação global” e a “colaboração por parte da
organização”.
Mas, para a apreciação de todos, de seguida transcrevemos o condensado das respostas
obtidas.

Análise de questionários
Avaliação global da Conferência
Resposta
Contagem
Percentagem
Muito boa
10
30.30%
Boa
21
63.64%
Programa da Conferência
Resposta
Contagem
Muito bom
10
Bom
16
Razoável
6

Percentagem
30.30%
48.48%
18.18%

Duração da Conferência
Resposta
Contagem
Excessiva
0
Adequada
29

Percentagem
0.00%
87.88%

Gestão do tempo
19

Resposta Contagem
Muito boa
2
Boa
20
Razoável
8

Percentagem
6.06%
60.61%
24.24%

Ajuda e colaboração por parte da organização da Conferência
Resposta Contagem
Percentagem
Muito boa
13
39.39%
Boa
18
54.55%
Informação web da Conferência
Resposta Contagem
Percentagem
Muito bom
8
24.24%
Bom
14
42.42%
Razoável
8
24.24%
Fraco
1
3.03%
Utilidade da página do Facebook das Conferências
Resposta Contagem
Percentagem
Muito bom
9
27.27%
Bom
14
42.42%
Razoável
8
24.24%
Dia 18 de Maio – Manhã – Inovação da Base Económica
Resposta Contagem
Percentagem
Muito boa
6
22.22%
Boa
17
62.96%
Dia 18 de Maio – Tarde - Atratividade Territorial
Resposta Contagem
Percentagem
Muito boa
6
22.22%
Boa
15
55.56%
Razoável
1
3.70%
Dia 19 de Maio – Manhã – Abordagens, Redes e Participação
Resposta Contagem
Percentagem
Muito boa
7
25.93%
Boa
16
59.26%
José Reis – “Um território como urgência: Uma luta pela reconstituição do país” (conferência
de encerramento)
Resposta Contagem
Percentagem
Muito boa
10
37.04%
Boa
8
29.63%
Razoável
6
22.22%
Dia 19 de Maio – Tarde
Resposta Contagem
Muito boa
8
Boa
10
Razoável
1

Percentagem
29.63%
37.04%
3.70%
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Sala e espaços da Conferência
Resposta Contagem
Percentagem
Muito bom
15
55.56%
Bom
12
44.44%
Pausas e Degustação
Resposta Contagem
Muito bons
8
Bons
15
Razoáveis
3

Percentagem
29.63%
55.56%
11.11%

Tipo de participante
Resposta Contagem
Conferencista 1
Participante 26

Percentagem
3.70%
96.30%

Género
Resposta Contagem
Feminino
11
Masculino
16

Percentagem
40.74%
59.26%

Faixa Etária
Até aos 30 anos
Dos 30 aos 45 anos
Dos 45 aos 55 anos
Mais de 55 anos

Contagem
4
8
7
8

Percentagem
14.81%
29.63%
25.93%
29.63%

Como soube das Conferências?
Resposta
Contagem Percentagem
Jornal (local)
1
3.70%
Rádio (local)
1
3.70%
Televisão
1
3.70%
Internet / redes sociais
13
48.15%
NeT / Newsletter
1
3.70%
Amigos
4
14.81%
Colegas
2
7.41%
Outro meio. Qual?
1
3.70%
Comentários
5
18.52%
Sem resposta
3
11.11%

ID Resposta
3 - E-mail.
23 - Divulgação, talvez mais interessante a ser feita pelos, poucos, mas ainda existentes
Jornais de Qualidade com qualidade no nosso País!
24 - Espero pela próxima conferência, pois lá estarei.
Parabéns aos organizadores e todo o seu staff.
25 - Bom processo de divulgação... Mas e para Quem não usa ou sabe usar a Internet? Como
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sabe e se inscreve?
Processo de inscrição na Conferência
Resposta Contagem
Percentagem
Muito fácil
15
55.56%
Fácil
8
29.63%
Razoável
1
3.70%
Complicado
0
0.00%
Muito complicado 0
0.00%
Sem resposta
3
11.11%
Quer deixar um seu Comentário final?
ID Resposta
7 - Maior controle dos tempos das comunicações iniciais para mais participação-debate.
11 - Lamentavelmente, esta edição das Conferências de Aljustrel ficaram aquém das minhas
expectativas, ter acesso a novas reflexões e práticas inovadoras que contribuíssem para
reforçar os meus conhecimentos e motivação sobre as questões e desafios do
desenvolvimento nos territórios do interior.
19 - Iniciativa a repetir.
20 - Melhorar os tempos e os conferencistas.
22 - Iniciativa muito válida que deve ter continuidade de modo a ganhar cada vez mais
relevância.
25 - Gostava de Poder Fazer Parte da Organização das Próximas Conferências...idealmente já
para o ano. Sinto que Aljustrel precisa de começar desde já a trabalhar num plano sério, para
se libertar quanto antes da excessiva dependência da Almina, com todos os impactos sociais,
ambientais e Económicos. A meu Ver o mais importante seria estabelecer um plano para que
cada trabalhador da Almina pudesse ter quanto antes uma alternativa que estivesse alinhado
com o seu Sonho de Coração. Isto pode ser feito com a Almina, a Câmara, as Organizações De
Desenvolvimento Local e os Proprietários de Terras, etc. É mais que possível Aljustrel ter um
Ambiente muito Mais Saudável e Sustentável! : ) Muito grato pela atenção, José Parreira
email: meditadortranspessoal@gmail.com tlf: 915981672 Herdade do Morgado, Aljustrel
26 - Sou de opinião de que as Conferências devem continuar a ser realizadas. Este ano achei
que a metodologia escolhida foi interessante particularmente no que concerne á articulação
mais estreita com o território " físico".
29 - As "Conferências de Aljustrel", são o momento, em que se faz uma pausa no nosso dia-adia. Ouvimos tranquilamente e espontaneamente, estamos a meditar sobre o que se ouve.
41 - Força para continuarem a organizar, maior divulgação ou pelo menos mais dirigida. Mais
espaço para debate.
44 - Obrigado
45 - Seria necessário confirmação de que a inscrição foi efetuada.
Avaliação Global - Boa
Em várias respostas ao Inquérito são escritos comentários nos campos, i (1), (2) e (3) - Refira
três pontos fortes da Conferência, no campo j - O que poderá ser melhorado neste tipo de
evento?, todos eles com construtivas críticas, sugestões e opiniões.
Agradecendo aos “comentadores”, não os transcrevemos porque seria muito extenso, mas
caso algum o venha a solicitar o faremos.
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