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1.1. IntroduçãoIntrodução

EnquadramentoEnquadramento

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina de Integração Regional e Desenvolvimento Rural, 

coordenada pelo Professor Dr. Oliveira Baptista, no mestrado em Economia Regional e Desenvolvimento 

Local, que decorre de 2006 a 2008 na Associação de Defesa do Património de Mértola pela Faculdade de 

Economia da Universidade do Algarve.

O tema central deste estudo é o desenvolvimento local e a visão que os técnicos das associações de 

desenvolvimento local (ADLs) com intervenção na freguesia de São Martinho das Amoreiras (concelho de 

Odemira) têm para ele.

O inquérito que serve de base a este estudo foi desenvolvido em conjunto com três colegas do mesmo 

curso de mestrado que o aplicam aos técnicos das autarquias onde exercem a sua profissão e residem. O 

facto deste inquérito ser apresentado aos técnicos das ADLs desta freguesia deve-se ao facto de o autor 

ser ele também residente nesta freguesia e trabalhar com uma destas associações de desenvolvimento 

local. 

Um bom trabalho de investigação é sempre uma procura pela verdade . Tendo a procura da verdade em 

vista e o método científico como inspiração e base de todo o processo, o autor procurou a maior 

imparcialidade possível na análise dos resultados obtidos fazendo ,no entanto, valer o seu conhecimento 

e experiência da realidade local para poder adicionar informação e sugerir interpretações ricas em 

conteúdo e o mais próximas possível da realidade local.

Os objectivos do trabalhoOs objectivos do trabalho

    Objectivos Gerais:Objectivos Gerais:
Estudar a visão que os técnicos das associações de desenvolvimento local com intervenção na Freguesia 

de São Martinho das Amoreiras têm sobre o desenvolvimento local do concelho de Odemira e Freguesia, 

quais as estratégias a seguir e quais as funções do espaço rural.

    Objectivos específicos:Objectivos específicos:

Analisar o entendimento dos técnicos relativamente ao desenvolvimento rural e local para o concelho de 

Odemira e freguesia de São Martinho das Amoreiras e especificamente às seguintes questões:

 Objectivo 1: Quais os sectores mais importantes para o desenvolvimento do concelho e 

freguesia?

 Objectivo 2: Qual a importância da agricultura para o desenvolvimento do concelho e freguesia?

 Objectivo 3: Qual a importância dos centros urbanos para o desenvolvimento do concelho e 
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freguesia?

 Objectivo 4: Qual o papel dos diferentes stakeholders no desenvolvimento do concelho e 

freguesia?

 Objectivo 5: Que estratégia de participação pública utilizar para o desenvolvimento do concelho e 

freguesia?

 Objectivo 6: Como deve ser gerido o território tendo em vista o desenvolvimento do concelho e 

freguesia?

 Objectivo 7: Quais são os recursos endógenos mais importantes para o desenvolvimento do 

concelho e freguesia?

 Objectivo 8: Qual a importância relativa das políticas europeias para o desenvolvimento do 

concelho e freguesia?

 Objectivo 9:   Que nível de sustentabilidade se deve procurar atingir no concelho e freguesia?

 Objectivo 10: Como lidar com a Baixa Densidade populacional?

 Objectivo 11: Qual a posição das ADL perante o trabalho da Administração Local? 

    A construção de uma HipóteseA construção de uma Hipótese

O que é o Desenvolvimento Rural?

Sabemos que aquilo se entende por desenvolvimento rural tem diferentes interpretações dependendo a 

quem colocamos a questão. Por outro lado sabemos que o desenvolvimento de um determinado território 

é condicionado por diversos actores ou stakeholders, que podem ser os habitantes, os detentores de 

cargos políticos da Administração pública, as Associações de Desenvolvimento Local, as grandes 

empresas, etc.. 

Se cada um destes actores tem uma visão e concepção diferente do que é e deve ser o Desenvolvimento 

Rural então cada um irá usar o seu poder para o condicionar à sua visão. Todos os actores de um 

território têm um papel a desempenhar e esse papel será definido pela concepção mais ou menos formal 

que tiverem dos objectivos do Desenvolvimento Rural.

Quais devem ser os objectivos do desenvolvimento rural?

Quando se coloca esta questão ao nível local, seja à escala municipal ou de uma freguesia, deparamos 

então com as diferentes interpretações que os diferentes agentes com intervenção no território têm e 

que condiciona impreterivelmente a sua intervenção. Os objectivos devem ser definidos por quem? A 

quem cabe a responsabilidade de fazer cumprir os objectivos?

Quem são os agentes que têm intervenção sobre o território rural?

Antes de responder a esta pergunta é necessário entender o território rural, a sua história e a sua 

(multi)funcionalidade. 

Segundo Baptista (2001) o mundo rural em Portugal sofreu uma evolução ao longo do século XX em que 

se mudou de um mundo rural predominantemente agrícola e regulado pelo poder sobre a terra, para um 
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mundo rural com espaços urbanos geridos pelas Câmaras Municipais e com o espaço rural não urbano 

funcionando como base para dois grandes tipos de agriculturas: uma capitalista ou empresarial, mesmo 

que familiar e outra de agricultores em tempo parcial que funciona como complemento de rendimento. 

Aumentaram também as áreas de floresta cultivada e as áreas naturais de elevado valor ambiental e cuja 

multifuncionalidade tem um valor de acrescida importância. 

Este espaço rural não urbano já não é apelidado de terra pois não é gerido como em meados do século 

XX, quando se maximizava a eficiência agrícola e produtiva da terra e logo quem detinha a terra detinha 

a capacidade produtiva.

Na conjuntura actual em que a eficiência agrícola não corresponde à eficiência económica, a terra 

constitui um espaço que pode ser gerido de formas diferentes maximizando um ou mais sectores 

dependendo do interesse dos proprietários ou da combinação dos efeitos de incentivo ou inibição locais. 

Actualmente é possível conseguir elevados rendimentos económicos sem utilizar de forma eficiente os 

recursos naturais pondo em causa o desenvolvimento sustentável mas originando por outro lado o 

ambicionado desenvolvimento económico.

É então face a estas condicionantes , que podem incentivar ou inibir diferentes tipos de gestão do espaço 

rural urbano e não urbano, que importa entender qual a interpretação dos diferentes actores sobre o 

Desenvolvimento Rural local, as suas prioridades, as suas condicionantes, os seus stakeholders ou 

agentes, as suas oportunidades, as suas visões.
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2.2. MetodologiaMetodologia

A metodologia utilizada para estudar as visões dos técnicos sobre o desenvolvimento baseou-se na 

apresentação de inquéritos fechados , com respostas maioritariamente opcionais em cruz. Estes 

questionários foram entregues aos técnicos das Associações de Desenvolvimento Local com intervenção 

na freguesia de São Martinho das Amoreiras que os preencheram sem a presença de entrevistador. 

A primeira fase deste estudo consistiu em desenvolver o inquérito fechado em conjunto com colegas de 

mestrado que o aplicariam aos técnicos das Câmaras Municipais de Aljustrel e Serpa. Desta forma se 

possibilitará numa fase posterior e no âmbito de outro estudo a comparação dos resultados obtidos para 

técnicos de Câmaras Municipais e técnicos de Associações de Desenvolvimento Local com intervenção na 

freguesia de São Martinho das Amoreiras.

A segunda fase consistiu em identificar todas as Associações de Desenvolvimento Local (ADL) com 

intervenção na freguesia de São Martinho das Amoreiras. Desde logo surgiu uma primeira dificuldade que 

consistiu em ter de diferenciar as Associações de Desenvolvimento Local do movimento associativo mais 

de base que inclui associações desportivas ou grupos corais. Esta diferenciação foi feita com base na 

intervenção que as associações têm sobre o território excluindo-se o movimento associativo informal que 

fosse apenas cultural e desportivo e com reduzida intervenção.

    As Associações de Desenvolvimento Local da freguesiaAs Associações de Desenvolvimento Local da freguesia

Identificaram-se as seguintes ADLs (por ordem alfabética):

 Associação de Desenvolvimento de Amoreiras Gare (associação de desenvolvimento local)

 ADL – Associação Desenvolvimento Litoral Alentejano (associação de desenvolvimento local)

 Associação de Caçadores de São Martinho das Amoreiras (associação de caçadores)

 ESDIME (organização não governamental desenvolvimento)

 INDE (organização não governamental desenvolvimento)

 GAIA – projecto Centro de Convergência (organização não governamental ambiente)

 Lar de São Martinho das Amoreiras (Instituição Particular de Solidariedade Social)

 MATRIZ (Associação de desenvolvimento local)

 TAIPA (cooperativa de serviços para o desenvolvimento local)

Os inquéritos foram entregues às organizações entre 10 a 16 de Dezembro de 2007 e foram recolhidos 

até 20 de Dezembro de 2007. Às organizações foi pedido que todos os técnicos preenchessem o inquérito 

individualmente e sem apoio do entrevistador.

A única associação que não respondeu foi a ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 

que foi contactada três vezes por email. As restantes instituições responderam aos inquéritos e 

agradeceram a oportunidade e o desenvolvimento deste estudo. Porém a disponibilidade dos seus 

técnicos foi reduzida devido à proximidade temporal das férias e festas de Natal e Ano Novo. 
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Quatro pessoas inquiridas manifestaram dificuldade ao preencher o inquérito chegando mesmo uma a 

não responder alegando que o questionário era difícil de mais para as suas qualificações (4 anos de 

escolaridade obrigatória). Outros inquiridos consideraram algumas questões mal colocadas ou de 

resposta muito difícil por obrigarem a um conhecimento prévio das matérias teóricas e políticas do 

desenvolvimento rural.

Quanto ao alvo das questões patentes no inquérito pretendeu-se que estas fossem válidas tanto para o 

concelho de Odemira como para a freguesia de São Martinho das Amoreiras. Desta forma torna-se 

possível comparar os resultados com os três estudos que aplicarão o mesmo inquérito noutros concelhos 

e generalizam-se as questões do desenvolvimento local para uma escala concelhia que permite entender 

as questões do desenvolvimento local tanto ao nível da freguesia como ao nível da região.

O tratamento estatísticoO tratamento estatístico

O tratamento estatístico foi feito no programa de tratamento estatístico SPSS utilizando estatísticas 

descritivas simples como frequências, médias, desvios padrões, percentagens, entre outros. 

A população alvo deste inquérito são os técnicos das ADLs. Para quantificar a população foi inquirido de 

forma informal às associações quantos são os técnicos ou pessoas responsáveis na organização pela 

definição das estratégias e/ou que gostem de pensar sobre as questões do desenvolvimento local. O 

número total da população alvo é de aproximadamente 50 indivíduos.

O volume da amostra não foi definido por critérios técnicos mas sim pela disponibilidade conseguida por 

parte da população alvo para responder ao inquérito. A amostra são 16 inquiridos o que representa 32 % 

da população e logo se conclui que a amostra é estatisticamente significativa para a população em 

estudo.

O perfil dos inquiridosO perfil dos inquiridos

O universo estatístico são os técnicos das associações de desenvolvimento local com intervenção na 

freguesia de São Martinho das Amoreiras. A amostra é constituída por todos os técnicos disponíveis para 

responder ao inquérito nas datas em que este foi apresentado às associações.

O quadro 1 mostra que foram 16 os inquiridos, dos quais 69% são mulheres. As idades são dispersas 

entre o mínimo de 24 anos e o máximo de 60 (média de 36,5 anos com desvio padrão de 13 anos e 

mediana de 31 anos). 94% dos inquiridos reside no concelho de Odemira mas apenas 38% reside na 

freguesia de São Martinho das Amoreiras. Por outro lado, apenas 19% são naturais da freguesia, outros 

19% naturais do concelho de Odemira e os restantes 62% dos técnicos inquiridos são naturais de fora do 

concelho.
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Frequência Percentagem

Inquéritos totais 16 100 %

Mulheres 11 69 %

Homens 5 32 %

Residentes no concelho de Odemira 
(acumulado)

15 94 %

Residentes na freguesia S.M. 
Amoreiras

6 38 %

Residentes fora do concelho 1 6 %

Naturais do concelho de Odemira
(acumulado)

6 38 %

Naturais da freguesia S.M. Amoreiras 3 19 %

Naturais fora do concelho 10 62 %

Técnicos Licenciados 10 62 %

Técnicos com Frequência universitária 2 13

Técnicos com 9º ano escolaridade 3 19

Técnicos com 4º ano escolaridade 1 6

Quadro 1 – Síntese do perfil dos inquiridos técnicos das associações de desenvolvimento local com intervenção na 
freguesia de São Martinho das Amoreiras. Frequência (número de ocorrências) e Percentagem. Fonte: própria

Quanto às habilitações dos técnicos inquiridos 62% são licenciados, 13% têm frequência universitária e 

os restantes 25% têm o 9º ano ou a 4ª classe, ou seja, apenas a escolaridade obrigatória.

Estes 16 inquiridos são uma amostragem às associações de desenvolvimento local identificadas e em 

média cada associação respondeu a 2 inquéritos com excepção da ADL – Associação Defesa do Litoral 

Alentejano que não respondeu ao pedido de participação no inquérito.
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3.3. ResultadosResultados

Os resultados apresentados de seguida decorrem das respostas dos inquéritos feitos aos técnicos das 

ADLs com intervenção na freguesia de São Martinho das Amoreiras e estão organizados segundo a ordem 

das perguntas feitas no inquérito. Estes resultados são apresentados na forma de médias e percentagens 

e para a seu análise completa recomenda-se a consulta do inquérito disponível no ANEXO 1. Para ter 

acesso aos dados de base é possível contactar o autor deste estudo. A interpretação destes resultados 

será discutida no capítulo 4 - Discussão.

    Quais os sectores mais importantes para o desenvolvimento do concelho de Odemira e daQuais os sectores mais importantes para o desenvolvimento do concelho de Odemira e da  
freguesia de São Martinho das Amoreiras?freguesia de São Martinho das Amoreiras?

O inquérito colocou a pergunta aos inquiridos sobre a importância de diferentes sectores para o 

desenvolvimento do concelho. Uma vez que a resposta obrigava a prioritizar os sectores si, a conclusão 

que se pode tirar é qual a importância relativa dos sectores entre si.

Os resultados obtidos (ver quadro 2) mostram que o sector que é considerado mais importante para o 

desenvolvimento do concelho e da freguesia é o Turismo e Lazer, seguido pela Agricultura, Comércio, 

Serviços, Construção Civil, Industria Transformadora e finalmente Indústria Extractiva.

Mais Importante Média Desvio Padrão

Turismo e Lazer 1º 2,25 1,44

Agricultura 2º 2,81 1,94

Comércio 3º 3,88 1,93

Serviços 4º 4,19 2,32

Construção Civil 5º 4,69 1,62

Indústria Transformadora 6º 5,88 1,54

Indústria Extractiva 7º 5,88 1,71

Menos Importante

Quadro 2 – Prioridade dos sectores económicos definida pela análise dos valores obtidos de média e desvio padrão 
para as respostas à pergunta: Qual o sector mais importante para o desenvolvimento do concelho? (sendo 1 o mais 

importante)

    Qual é a importância da Agricultura e dos Centros Urbanos para o desenvolvimento doQual é a importância da Agricultura e dos Centros Urbanos para o desenvolvimento do  
concelho?concelho?

A agricultura e os Centros urbanos foram considerados pela quase totalidade dos inquiridos como sendo 

importante ou muito importante. De facto, cerca 50% consideraram a Agricultura Muito Importante e 

outros 50% consideraram-na apenas importante. Ninguém a considerou pouco importante. Os Centros 

Urbanos foram avaliados pelos inquiridos de forma semelhante com 38% a considerarem que estes são 

muito importantes, 56% a considerarem que são importantes e apenas 6% (1 inquirido) considerou 

pouco importantes.
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% Agricultura Centros Urbanos

Muito Importante 50 % 38 %

Importante 50 % 56 %

Pouco Importante 0 % 6 %

Quadro 3 – Percentagem dos inquiridos que avaliaram a importância da Agricultura e dos Centros Urbanos para o 
desenvolvimento do concelho de Odemira face às 4 classes apresentadas de Muito importante a Nada importante.

    Qual a importância dos diferentes agentes para o desenvolvimento do concelho de Odemira?Qual a importância dos diferentes agentes para o desenvolvimento do concelho de Odemira?

Aos inquiridos foi perguntado qual a importância que os diferentes agentes ou stakeholders têm para o 

desenvolvimento do concelho e freguesia. As respostas que atribuíam uma classificação de 1 a 4 (sendo 

1 o mais importante) consideraram em média que os agentes mais importantes são os Agentes Locais 

(ver Quadro 4)

Mais Importante Média Desvio Padrão

Agentes Locais 1º 1,13 0,34

Estado 2º 2,38 0,80

Agentes Externos 3º 2,94 0,68

Outros agentes 4º 3,56 0,96

Menos Importante

Quadro 4 – Classificação de importância dos agentes face ao desenvolvimento local.

O Quadro 5 mostra estes resultados na forma de percentagem das respostas atribuídas pelos inquiridos.

% Agentes 
externos

Agentes 
locais

Estado Outros 
agentes

Cooperati
vas

ADLs Movimento 
Associativo

Autarquias

Mais Importante 0 87 13 6 13 44 7 60

Importante 25 13 44 13 33 25 13 20

Pouco 
Importante

56 0 37 0 27 31 27 13

Menos 
Importante

19 0 6 81 27 0 53 7

Quadro 5 – Percentagem das respostas que atribuíram níveis de importância aos diferentes agentes para o 
desenvolvimento do concelho e freguesia. A pergunta obrigou os inquiridos a ordenar os agentes do 1 (mais 

importante) ao 4 (menos importante).

Por outro lado foi perguntado quais as entidades com uma importância maior para o desenvolvimento 

local do concelho e da freguesia. A média das respostas patente no Quadro 6, bem como a análise do 

Quadro 4, indica que as Autarquias são consideradas os agentes mais importantes para o 

desenvolvimento do que as próprias Associações de Desenvolvimento Local.
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Mais Importante Média Desvio Padrão

Autarquias 1º 1,67 0,97

Associações de 
Desenvolvimento Local

2º 1,88 0,89

Cooperativas 3º 2,67 1,04

Movimento Associativo 4º 3,27 0,96

Menos Importante

Quadro 6 – Classificação da importância dos agentes para o desenvolvimento local.

    Quem deve definir, desenhar e implementar a estratégia de desenvolvimento paraQuem deve definir, desenhar e implementar a estratégia de desenvolvimento para  
o concelho e freguesia a curto e longo prazo?o concelho e freguesia a curto e longo prazo?

Uma das questões apresentadas no questionário aos técnicos das associações foi se a estratégia de 

desenvolvimento para o concelho e freguesia deve ser definida, desenhada e implementada de Baixo 

para cima (bottom up) ou De Cima para Baixo(top down). 

A expressão baixo para cima significa que a estratégia é da responsabilidade do poder local em conjunto 

com toda a população do concelho e stakeholders nela envolvidos, enquanto cima para baixo consiste 

numa estratégia definida, desenhada e implementada pelo poder local com uma participação pública 

pouco significativa e controlada pelos poderes públicos. 

As respostas dos inquiridos apresentadas no Quadro 7 para o curto e longo prazo permitem concluir que 

a maior parte do inquiridos considera que as estratégias de desenvolvimento devem ser definidas de 

baixo para cima tanto a curto (67%) como a longo prazo (79%). Nota-se no entanto que existe um maior 

consenso entre os inquiridos para a definição das estratégias de baixo para cima no que respeita ao longo 

prazo.

Curto Prazo Longo Prazo

Baixo para Cima 67 % 79 %

Cima para Baixo 33 % 21 %

Quadro 7 – Percentagem dos inquiridos que consideraram que a abordagem de cima para baixo ou de baixo para cima 
aplicada à definição das estratégias de desenvolvimento a curto e a longo prazo.

    Qual o impedimento à construção de equipamentos inter-municipais?Qual o impedimento à construção de equipamentos inter-municipais?

Considerando que o investimento dos municípios em grandes equipamentos e infraestruturas tem sido, 

por vezes, demasiado grande face aos recursos disponíveis, a construção destes equipamentos ao nível 

inter-municipal poderá ter impactes positivos ao nível do desenvolvimento local.

Colocou-se a pergunta aos técnicos das ADLs sobre qual é o impedimento que estes consideram mais 

forte para a construção dos equipamentos ao nível inter-municipal sempre que tal se justifique.  A 

questão 64% dos inquiridos responderam que o principal impedimento são os dirigentes autárquicos. É 

de registar, no entanto, que  31% dos inquiridos não responderam a esta pergunta denotando talvez que 

esta percentagem dos inquiridos não tem uma ideia feita sobre esta questão.
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Percentagem das escolhas

Dirigentes Autárquicos 64%

Corpo técnico das autarquias 9 %

Opinião pública local 9 %

Outros 18 %

Quadro 8 – Percentagem das respostas à pergunta Qual o maior impedimento à construção de equipamentos inter-
municipais?

    Quais são os recursos mais importantes para o desenvolvimento local?Quais são os recursos mais importantes para o desenvolvimento local?

Dividindo os recursos em quatro classes pediu-se aos inquiridos que classificassem os recursos quanto à 

sua importância relativa. A média das respostas mostrou que os técnicos das associações consideram que 

o recurso Capital Humano, ou seja, as pessoas, as suas capacidades, sua formação, etc. são o mais 

importante para o desenvolvimento local. Só depois vem o Património Natural e estatisticamente ao 

mesmo nível o Património Cultural, seguido pelo Património Construído. O Quadro 9 mostra os 

resultados.

Mais Importante Média Desvio Padrão

Capital Humano 1º 1,60 0,8

Património Natural 2º 2,19 0,9

Património Cultural 2º 2,20 0,7

Património Construído 4º 3,93 0,2

Menos Importante

Quadro 9 – Importância dos recursos para o desenvolvimento local e classificação de 1º a 4º face às médias e desvios 
padrão das respostas obtidas.

    Que nível de sustentabilidade ambiental se deve implementar ?Que nível de sustentabilidade ambiental se deve implementar ?

O desenvolvimento sustentável implica “levantar” de forma equilibrada os “pilares” económico, social e 

ambiental. Apesar de o desenvolvimento sustentável  ser um conceito aceite e consensual em 

praticamente todos os sectores da sociedade, a prática deste desenvolvimento implica escolhas difíceis 

que se podem entender em diferentes noções de sustentabilidade ambiental.

Aos técnicos das associações foram apresentadas três afirmações das quais apenas uma poderá servir de 

base à estratégia de desenvolvimento do concelho: 

a) A eventual degradação dos recursos naturais poderá ser compensada com capital e energia;

b) Os impactes na natureza devem ser incluídos nos custos dos bens e das actividades económicas;

c) Quaisquer actividades económicas que causem danos graves nos recursos naturais não devem 

ser permitidas.

O Quadro 10 mostra os resultados obtidos em que se pode observar que a resposta com maior adesão foi 

a resposta c) que se pode classificar de sustentabilidade forte. Claramente não existe um consenso em 

torno desta questão. 
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Nível de Sustentabilidade Percentagem das escolhas

a) A eventual ... 31 %

b) Os impactes ... 25 %

c) Quaisquer ... 44 %

Quadro 10 – Percentagem de respostas em que os inquiridos escolheram qual a afirmação que deve servir de base às 
estratégia de desenvolvimento do concelho.

    Quais são as políticas regionais que têm maior impacto no desenvolvimentoQuais são as políticas regionais que têm maior impacto no desenvolvimento  
local?local?

As políticas regionais condicionam significativamente o desenvolvimento local, definindo direcções, 

incentivando comportamentos, proibindo actividades, etc. Em cada região algumas têm um efeito 

considerado localmente como positivo e outras como negativo.

Aos técnicos das associações de desenvolvimento local com intervenção na freguesia de São Martinho das 

Amoreiras foi inquirido quais destas políticas têm uma maior implicação no desenvolvimento do concelho, 

independentemente deste efeito ser positivo ou negativo.

O primeiro resultado obtido foi o nível de resposta a esta pergunta, em que 37,5% dos inquiridos não 

responderam. Alguns inquiridos referiram mesmo no questionário que a pergunta é confusa por incluir 

tanto os efeitos positivos como negativos das políticas regionais no desenvolvimento local. Por outro lado, 

outros técnicos das associações, mesmo quando licenciados, referiram que não tinham conhecimento 

suficiente para responder a esta questão. Independentemente deste resultado é possível analisar as 

restantes 10 respostas para proceder à interpretação.

Mais Importante Média Desvio Padrão

Políticas de 
Desenvolvimento Regional

1º 1,90 0,9

Políticas de Ordenamento 
do Território

2º 2,40 0,8

PAC 2º 2,40 1,1

Políticas Sociais 4º 3,09 1,3

Menos Importante

Quadro 11 – Classificação pelos técnicos das Associações de desenvolvimento local com intervenção na freguesia de 
São Martinho das Amoreiras, de quais as políticas com maiores impactes no desenvolvimento local. 

Observa-se pela análise do Quadro 11 que as políticas de Desenvolvimento Regional são consideradas 

como as mais influentes no desenvolvimento local. Em segundo lugar surgem equiparadas as políticas de 

Ordenamento do Território e a PAC – Política Agrícola Comum. Por último, com menor influência no 

desenvolvimento local surgem as Políticas Sociais. 
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    A gestão do espaço rural deve ser Sectorial ou Territorial?A gestão do espaço rural deve ser Sectorial ou Territorial?

A gestão do espaço rural deve seguir uma abordagem que privilegie cada sector com relevo na economia 

local ou que privilegie o território? Esta pergunta foi colocada aos técnicos das associações de 

desenvolvimento local e as respostas respostas patentes no quadro 12 mostram que 67% dos inquiridos 

considerou que a abordagem deve ser sectorial enquanto apenas 33% considerou que a abordagem deve 

ser territorial.

Abordagem Percentagem das escolhas

A cada sector com relevância na 
economia local

67 %

Territorial 33 %

Quadro 12 – Percentagem de escolha dos técnicos das ADLs sobre a abordagem sectorial ou territorial para o 
desenvolvimento local.

    Economia, Ambiente ou Desenvolvimento Endógeno – que estratégia?Economia, Ambiente ou Desenvolvimento Endógeno – que estratégia?

Qual a orientação que os técnicos das ADLs consideram mais importante no desenho da estratégia de 

desenvolvimento do concelho? Aos inquiridos foram apresentadas três opções para ordenar por nível de 

importância e os resultados são apresentados no Quadro 13.

Mais Importante Média Desvio Padrão

Desenvolvimento Endógeno 1º 1,79 0,7

Eficiência Económica 2º 1,93 0,9

Preservação dos Recursos 
Naturais

3º 2,14  0,7

Menos Importante

Quadro 13 – Estratégia de desenvolvimento ordenadas segundo a sua importância pelo técnicos das ADLs com 
intervenção na freguesia de São Martinho das Amoreiras.

É importante também notar que a Eficiência Económica como orientação estratégica para o 

desenvolvimento local obteve os dois extremos das respostas uma vez que 50% dos inquiridos 

consideraram que esta é a orientação estratégica mais importante e 43% consideraram que esta é a 

orientação estratégica menos importante.

    O desenvolvimento é compatível com a baixa densidade?O desenvolvimento é compatível com a baixa densidade?

A baixa densidade populacional é uma das características do Alentejo rural contemporâneo e tem sido 

apontado continuamente como um dos factores limitantes ao desenvolvimento local ou como um dos 

problemas prioritários a resolver.

Esta baixa densidade pode, no entanto, ser assumida como compatível com o desenvolvimento local do 

mundo rural. Os técnicos das ADLs com intervenção na freguesia de São Martinho das Amoreiras, uma 

freguesia com uma densidade bastante reduzida consideraram, de facto, (83%) que o desenvolvimento é 

compatível com a baixa densidade, enquanto 17% consideraram que os dois não são compatíveis.
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Percentagem das escolhas

Desenvolvimento é compatível com 
baixa densidade

83 %

Desenvolvimento não é compatível com 
baixa densidade

17 %

Quadro 14 – Percentagem das respostas dos técnicos das ADLs quanto à possibilidade de compatibilizar a baixa 
densidade populacional com o desenvolvimento local.

É importante referir que 25% dos inquiridos (4) não responderam a esta questão. Dois dos inquiridos 

manifestaram no inquérito que a pergunta é vaga pois o termo baixa densidade  pode ser aplicado outras 

densidades que não a populacional.

    As prioridades da Câmara Municipal e Freguesia estão certas?As prioridades da Câmara Municipal e Freguesia estão certas?

A última pergunta do questionário foi colocada da seguinte forma: As prioridades prosseguidas pela 

Autarquia e Junta de Freguesia para o desenvolvimento da freguesia de São Martinho das Amoreiras 

parecem-lhe as mais adequadas? Sim ou Não? Justifique.

Mesmo preservando totalmente o anonimato apenas 31% dos inquiridos responderam à questão. Destes, 

100% respondeu Não. Os restantes 69% dos inquiridos não responderam essencialmente por duas 

razões que foram explicitadas pelos próprios na justificação: 

1. por não ter um anonimato total e não querer assumir publicamente a sua opinião

2. por desconhecer quais as prioridades da Autarquia e/ou Junta de Freguesia
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4.4. DiscussãoDiscussão

    O que significa Desenvolvimento ?O que significa Desenvolvimento ?
Ao longo do inquérito que serve de base a este estudo são colocadas questões baseadas em conceitos 

como “desenvolvimento do concelho e da freguesia”, “desenvolvimento rural”, “desenvolvimento local”, 

“desenvolvimento”.

Se por um lado, é o próprio objectivo deste estudo entender qual o significado de desenvolvimento para 

os técnicos das ADLs através da análise das escolhas e estratégias que entendem para o mesmo, por 

outro lado a própria formulação das perguntas está envolta num significativo grau de subjectividade uma 

vez que cada inquirido tem um conceito diferente para desenvolvimento.

Vejamos por exemplo a pergunta 1 “Quais destes sectores considera mais importantes para o 

desenvolvimento do concelho?” (ver Anexo 1). Ao ter de escolher entre agricultura, serviços, turismo e 

lazer, etc., o técnico está a definir aquilo que considera ser o mais importante para desenvolver o 

concelho e consequentemente está a definir o que entende por desenvolvimento, apesar de limitado 

pelas opções do inquérito. 

Independentemente do conceito de desenvolvimento ser diferente para cada inquirido, o seu conjunto de 

respostas permite-nos avaliar qual é a sua visão de desenvolvimento e mais particularmente do 

desenvolvimento da região em estudo. 

Pode-se considerar assim que é irrelevante se a definição do conceito de desenvolvimento está mais 

próxima do conceito de crescimento económico ou do conceito de desenvolvimento sustentável ou do 

conceito de desenvolvimento cultural e social pois que o importante é averiguar qual é o 

desenvolvimento desejado pela população local e neste caso pelos técnicos das associações de 

desenvolvimento local. 

O desenvolvimento desejado pelos stakeholders envolvidos será então o desenvolvimento possível e não 

o desenvolvimento teórico ou político ou desejável. É com base na visão que os stakeholders envolvidos 

têm para o desenvolvimento que é preciso trabalhar, o que atribui um valor acrescido aos resultados 

deste estudo.

    Quais os Sectores mais importantes?Quais os Sectores mais importantes?
Para melhor responder a esta questão convém analisar a relação entre os sectores mais escolhidos, com 

os recursos mais valorizados e simultaneamente analisar e comparar com as importâncias atribuídas à 

agricultura e aos centros urbanos.
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O sector considerado mais importante pelos técnicos das ADLs foi o Turismo e Lazer seguido pela 

Agricultura. Em terceiro e quarto lugar foram classificados respectivamente o Comércio e os Serviços. Só 

depois vieram a construção civil, a indústria transformadora e a indústria extractiva.

O recurso endógeno considerado mais importante foi o Capital Humano seguido em paralelo pelo 

Património Natural e Património Cultural, vindo em último o Património Construído.

A interpretação destes resultados sugere que o Turismo e Lazer poderá estar relacionado com o 

Património Natural bem como com o Património Cultural, devido não só à importância atribuída a estes 

patrimónios como recursos endógenos mas também devido à não muito elevada importância atribuída 

aos centros urbanos e ao património construído. 

O Capital Humano desempenha, porém, um papel fulcral pois é este que permite explorar o valor 

económico latente e presente nos recursos endógenos (Cabrita, 2002) através, deste caso, do Turismo e 

Lazer.

Considerando que a freguesia em causa, especificamente é uma região muito envelhecida e com 

reduzidos níveis de educação formal, o Capital Humano pode ser o factor determinante e limitante ao 

desenvolvimento desta freguesia, tal como entendido pelos técnicos.

    Abordagem Sectorial ou Territorial?Abordagem Sectorial ou Territorial?

A escolha de um sector como sendo prioritário para o desenvolvimento de um território não implica 

forçosamente que a abordagem para o desenvolvimento seja sectorial. No entanto, ao analisar as 

respostas dos inquiridos conclui-se que 67% prefere uma abordagem Sectorial, analisando e investindo 

em cada sector com relevância para economia local, contra 33% dos técnicos que consideram que a 

abordagem deve ser Territorial. 

Por outro lado, os inquiridos consideraram que as políticas com maior impacte no desenvolvimento são as 

Políticas de Desenvolvimento Regional e só depois vem a PAC – Política Agrícola Comum, as Políticas de 

Ordenamento do Território e por último as Políticas Sociais. As Políticas de Desenvolvimento Regional são 

normalmente territoriais à escala regional ao contrário das Políticas Sectoriais nacionais ou europeias.

Ao analisar as respostas à pergunta sobre se a prioridade de desenvolvimento deve ser o 

desenvolvimento endógeno, a eficiência económica ou a preservação dos recursos naturais, conclui-se 

que os técnicos das ADLs consideram que o Desenvolvimento Endógeno é mais importante do que a 

Eficiência Económica. Maximizar o Desenvolvimento Endógeno sugere uma abordagem Territorial em 

contradição com a Eficiência Económica que pode ser maximizada utilizando apenas uma abordagem 

Sectorial.

Torna-se assim difícil concluir sobre se a tendência dos técnicos das ADLs é para implementar um 
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desenvolvimento Sectorial ou Territorial, uma vez que as afirmações são algo contraditórias. De facto, 

uma abordagem territorial contém uma fase de análise em que são estudados todos os sectores do 

território e identificadas as prioridades, necessidades e oportunidades em cada um deles. Poderá 

concluir-se que os técnicos consideram haver contradições nos métodos das próprias abordagens 

territoriais e sectoriais?

    Que Estratégias para o Desenvolvimento?Que Estratégias para o Desenvolvimento?
A maioria dos técnicos das ADLs consideram que o desenvolvimento deve ser feito de baixo para cima 

tanto a curto prazo (67%) como a longo prazo (79%), embora se note que no longo prazo o consenso é 

maior.

Os agentes que se consideram ter maior importância no desenvolvimento local são os Agentes Locais, 

depois o Estado e só depois os Agentes externos e outros. Por outro lado, as Autarquias são consideradas 

mais importantes para o desenvolvimento local do que as próprias ADLs a que os técnicos pertencem. 

Isto pode ser entendido provavelmente devido ao poder e capacidade de acção que as autarquias detêm. 

Só depois destas as Cooperativas são consideradas importantes seguidas do movimento associativo.

Enquanto no anos 80 do século XX as cooperativas desempenhavam um papel fulcral no desenvolvimento 

económico da região, actualmente elas existem em pequeno número e com níveis de sucesso menores. O 

movimento associativo é colocado em último lugar provavelmente porque estes movimentos tipicamente 

não são geradores de muitos empregos formais mas antes fortalecem as redes sociais e defendem e 

promovem o Património local, seja ele cultural, histórico, arqueológico, natural, etc.. Esta priorização 

está claramente dependente do conceito de desenvolvimento utilizado pelos inquiridos. 

Se por um lado o desenvolvimento parece associado apenas ao crescimento económico devido à escolha 

ter recaído nos agentes com maior influência neste campo, por outro lado tal não se verifica pois os 

Agentes Externos são deixados para terceiro lugar em comparação com os agentes locais e o Estado. No 

concelho de Odemira existem actualmente várias multinacionais que dão emprego às populações de São 

Martinho das Amoreiras como é o caso das multinacionais produtoras de morangos no litoral do concelho 

de Odemira.

Entenda-se então que o que foi expresso pelos técnicos de desenvolvimento local nas suas respostas 

corresponde à sua visão daquilo que o desenvolvimento local deve ser e de qual deve ser o papel de cada 

um dos actores neste desenvolvimento. 

Assim poder-se-ia concluir que o desenvolvimento deve ser feito pelos agentes locais, com apoio do 

Estado e com iniciativas pontuais dos agentes externos. Ao nível local quem tem maior importância são 

as autarquias, seguidas das ADLs, depois pelas cooperativas e finalmente pelo movimento associativo.

    Que relação têm as ADL com a Administração Local?Que relação têm as ADL com a Administração Local?
Constatando que os técnicos das ADLs consideram que as Autarquias desempenham um papel muito 

importante para o desenvolvimento local, mais importante ainda do que elas próprias, revela-se 
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interessante analisar a relação destas com a Câmara Municipal e Junta de Freguesia.

Ao questionar os técnicos sobre a sua opinião relativamente às prioridades e estratégias de 

desenvolvimento definidas pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia apenas 31% responderam à 

questão e responderam que não concordavam com o trabalho destas. As justificações apresentadas 

estavam relacionadas maioritariamente com a não definição de prioridades ou com o não investimento no 

crescimento e desenvolvimento económico. Os restantes inquiridos que não responderam e justificaram 

referiram que desconheciam as prioridades da Administração Local ou então que não desejavam assumir 

publicamente a sua opinião face ao trabalho da administração local. 

A relação existente entre a administração local e as ADLs que transparece da análise desta pergunta 

mostra-se pouco saudável. De facto, não houve nenhum resultado positivo sobre o trabalho da 

administração local. 

Uma relação saudável entre estes dois agentes considerados os mais importantes para o 

desenvolvimento local seria baseada na confiança, honestidade e transparência das partes, havendo 

lugar para a crítica aberta e também para o elogio das acções positivas. Por não desejarem assumir 

publicamente a sua opinião os técnicos das ADLs sugerem que estão demasiado dependentes da 

administração local e/ou que esta não promove uma participação suficientemente envolvente das ADLs 

que resulte num trabalho próximo e numa comunicação clara. Esta relação merece portanto reflexão da 

parte tanto das ADLs como da administração local por forma que estes actores possam trabalhar em 

conjunto e em prol do desenvolvimento da melhor maneira possível.

    Que nível de sustentabilidade seguir?Que nível de sustentabilidade seguir?
A questão relacionada com a sustentabilidade apresentada aos técnicos das ADLs foi das que obteve 

menos consenso (ver Quadro 10). Tal pode-se interpretar como sendo o resultado do confronto com as 

diferentes noções que existem da palavra sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. É muito 

provável que perante uma pergunta hipotética sobre se o desenvolvimento deverá ser ambientalmente 

sustentável, a grande maioria responda afirmativamente manifestando um amplo consenso em torno do 

conceito da protecção ambiental. 

A polémica da questão levanta-se, porém, quando é preciso efectuar escolhas e o resultado deste 

inquérito mostra que face a tais escolhas não existe ainda consenso.

Hoje em dia os impactes ambientais estão progressivamente mais regulados pelas directivas 

comunitárias que ao ser transpostas para o direito nacional implicam frequentemente mudanças mais 

rápidas do que a progressiva evolução dos valores ambientais levaria a implementar. Estas regras e 

mudanças são, no entanto, impostas pela própria natureza  e são as relações causa-efeito que nos 

mostram que rumo seguir. 

O Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas 2007/2008 refere que “uma das lições mais 
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difíceis que as alterações climáticas nos ensinam é que o modelo económico subjacente ao actual 

crescimento, e o consumo imoral nos países desenvolvidos que lhe é inerente, é ecologicamente 

insustentável”. E lembra ainda que “o combate às alterações climáticas exige que coloquemos 

imperativos ecológicos no coração da economia” (PNUD, 2007).

Independentemente da regulação exterior, a motivação local de todos os agentes é essencial para 

adaptar uma região a práticas ambientais mais integradas, responsáveis e evoluídas no sentido do 

desenvolvimento sustentável. Só com o envolvimento e motivação de todas as partes é possível 

encontrar soluções para as contradições impostas pela necessidade de manter o crescimento económico, 

preservar os recursos naturais, combater as alterações climáticas e proteger as populações 

desfavorecidas.

Das diferentes visões para a sustentabilidade a implementar num território decorrem potenciais conflitos 

sociais. Para gerir estes conflitos latentes é necessário antes de mais que o debate se faça de forma 

informada. É pois necessário envolver todos os stakeholders explicando quais as questões envolvidas e 

educando e informando sobre as opções disponíveis para implementar e desenvolver em cada situação.

    Qual a função da Agricultura?Qual a função da Agricultura?
A Agricultura foi considerada pelos técnicos como o segundo sector mais importante logo a seguir ao 

Turismo e Lazer. Quando inquiridos apenas sobre a importância da Agricultura para o desenvolvimento 

da zona em causa 50% consideraram-na muito importante e outros 50% consideraram-na importante 

para o desenvolvimento. A PAC – Política Agrícola Comum, que rege as normas e apoios à agricultura da 

União Europeia, foi também considerada a segunda política com maior influência no desenvolvimento.

Estes resultados são coerentes com a tipologia de uso do solo nesta freguesia e concelho pois a superfície 

desta freguesia está maioritariamente coberta por montado de sobreiro ou plantações de eucaliptos 

(Vizinho, 2007). Estes dois tipos de floresta empregam um número significativo de homens da região na 

apanha da cortiça ou na gestão da floresta e caça. 

Considerando que neste inquérito a agricultura não foi subdividida em Floresta e Agricultura, é muito 

provável que a elevada importância atribuída ao sector agricultura advenha da importância da Floresta 

nesta região. A importância atribuída à PAC evidencia, no entanto, que esta Agricultura está muito 

dependente dos apoios comunitários o que se sabe ser verdade tanto na vertente cerealífera em que o 

trigo goza de muito reduzida capacidade competitiva, bem como nas plantações florestais que são 

fortemente incentivadas por subsídios.

A função da agricultura, sendo um dos sectores considerados mais importantes, tem que ser reavaliada 

visto que apoia um número significativo de famílias, ocupa a grande parte do espaço rural não urbano e 

está fortemente dependente de condicionantes exteriores.

Face a estas considerações faz sentido lembrar a conclusão de Fernando Oliveira Baptista em Agriculturas 
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e Territórios (2001): “Do que hoje se trata é de refazer a relação da sociedade com o território, numa 

perspectiva que associe o cuidado com as condições de vida e trabalho das populações nele 

disseminadas, a conciliação do processo produtivo com a protecção da natureza, a reavaliação dos 

actuais caminhos da agricultura, e que responda às funções que a par da tradicional produção agrícola e 

florestal, hoje se desenham para o espaço: ambiental, recreio e acolhimento para os que aí pretendem 

viver permanente ou temporariamente”.

    A Baixa Densidade PopulacionalA Baixa Densidade Populacional
A baixa densidade populacional, muitas vezes apelidada de desertificação, tem sido considerado um 

factor limitante ao desenvolvimento e logo um problema prioritário a resolver. Este fenómeno não tem, 

no entanto, de ser visto assim pois uma população equilibrada, apesar de ter reduzida densidade 

populacional, pode ser suficiente para gerir de forma sustentável um território rural, caso estejam 

satisfeitas as necessidades e condições básicas para tal.

A questão foi posta aos técnicos das ADLs e a resposta foi conclusiva: 83% dos inquiridos que 

responderam consideraram que o desenvolvimento é compatível com a baixa densidade populacional.

Consideram, no entanto, alguns dos técnicos que apesar de a baixa densidade ser possível é no entanto 

necessário aumentar o número de jovens que habitam a freguesia por forma a equilibrar a população 

existente e muito envelhecida.
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5.5. ConclusãoConclusão

Com base na análise dos questionários efectuados aos técnicos das associações de desenvolvimento local 

(ADLs) com intervenção na freguesia de São Martinho das Amoreiras, concelho de Odemira, conclui-se 

que os técnicos em média consideram que:

● A Baixa densidade populacional é compatível com desenvolvimento local; 

● Os Agentes Locais e o Estado e destes a Administração Local e as ADLs são os agentes com maior 

influência no desenvolvimento (não foram estudadas as empresas);

● As prioridades da Administração Local são erradas e/ou pouco conhecidas e a relação entre a 

Administração Local e as ADLs é pouco saudável e transparente;

● A estratégia de desenvolvimento deve ser sectorial embora direccionada para o desenvolvimento 

endógeno e só depois para a eficiência económica;

● Os níveis de sustentabilidade ambiental a seguir não são consensuais;

● A Agricultura e Floresta têm uma função muito importante para o desenvolvimento e são 

fortemente condicionadas pelos apoios comunitários (Política Agrícola Comum – PAC);

● O Turismo e Lazer é o sector com maior importância para o desenvolvimento;

● O recurso endógeno mais importante é o Capital Humano seguido pelos Patrimónios Natural e 

Cultural;

Desta síntese apresentada é possível ainda retirar outras conclusões e contributos que permitam definir 

caminhos a explorar para as estratégias de desenvolvimento local.

Uma vez que os técnicos assumem que a baixa densidade populacional não é forçosamente um factor 

limitante ao desenvolvimento e por outro lado consideram o Capital Humano um dos recursos endógenos 

mais importantes, então conclui-se que o caminho a seguir consiste em reequilibrar a estrutura etária da 

população envelhecida, atraindo jovens com formação para a zona e formando os jovens já residentes 

por forma a aumentar o Capital Humano.

Por outro lado, a análise e interpretação dos questionários sugere que o Turismo e Lazer deve explorar o 

Património Natural e Cultural, fazendo uso do Capital Humano que o permite explorar com valor 

acrescentado, identidade e responsabilidade. Esta abordagem vai ao encontro da ambição de uma 

estratégia de desenvolvimento sectorial que permita aumentar a eficiência económica mas tendo em 

atenção em primeiro lugar o desenvolvimento endógeno.

É importante frisar que os níveis de sustentabilidade ambiental ambicionados pelos técnicos não são 

consensuais o que sugere potenciais conflitos sociais sempre que haja necessidade de escolher entre 

várias opções e estratégias de desenvolvimento. Os técnicos das ADLs desejam por outro lado que a 

abordagem para a definição das estratégias e objectivos de desenvolvimento se faça de baixo para cima 

o que é positivo na medida em que reflecte uma motivação para a participação que é essencial para a 

resolução de potenciais conflitos locais.
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Esta ambição de participação e envolvimento das associações está também relacionada com a relação 

pouco saudável que os técnicos testemunham existir com a Administração Local e que merece uma 

reflexão séria visto que estes ( ADLs e Administração Local) são considerados os dois agentes mais 

importantes para o desenvolvimento local.

Em resumo, o Turismo e Lazer bem como a Agricultura são considerados os sectores mais importantes 

para o desenvolvimento pelo que importa estudar e investigar as melhores estratégias para os maximizar 

e valorizar. Cada um destes sectores está condicionado por factores distintos. Os técnicos, neste 

questionário, realçaram o factor Capital Humano e as condicionantes Políticas externas (PAC), 

respectivamente. Todo o trabalho feito em torno do desenvolvimento deve ser feito o mais possível em 

conjunto com os diversos agentes do território por forma a envolvê-los na implementação das estratégias 

definidas para o desenvolvimento.

É opinião do autor que o desenvolvimento passível de se implementar num território é aquele que é 

definido por todos os agentes envolvidos e interessados, não sendo possível ou desejável desenhar 

estratégias para um desenvolvimento tecnicamente ideal que se distancie das motivações destes 

agentes. As estratégias de desenvolvimento que não seguem as motivações das suas populações exigirão 

uma grande manutenção e um grande input de capital e energia por parte dos agentes que impõem tais 

objectivos.

Este estudo apresenta algumas limitações que são decurso do próprio contexto deste trabalho. O 

questionário, por ter sido desenhado num grupo de alunos de mestrado para aplicação em diferentes 

contextos, constatou-se de difícil resposta por parte da população alvo e poderia também ter abordado 

algumas questões em maior pormenor possibilitando logo interpretações mais detalhadas.

As linhas gerais do desenvolvimento visto pelos técnicos das associações de desenvolvimento local estão, 

no entanto, apresentadas. É no desenho das estratégias concretas para o desenvolvimento sustentável 

da freguesia de São Martinho das Amoreiras do concelho de Odemira que reside, agora, o futuro do 

debate e da acção.
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ANEXO 1
INQUÉRITO

Este inquérito tem como objectivo fazer uma analise do que entende por “Desenvolvimento Rural/Local” e quais os factores 
fundamentais para o desenvolvimento da Freguesia de São Martinho das Amoreiras do concelho de Odemira. A sua colaboração é 
fundamental!

I. Identificação Inquirido

 1.1  Idade: ____________
 1.2  Sexo: Masc.  Fem. 
 1.3  Residência: Concelho____________________ Freguesia: ______________
 1.4  Naturalidade: Concelho____________________ Freguesia: ______________
 1.5  Habilitações Literárias: ____________________ Curso _________________

II. Posição dos inquiridos face ao desenvolvimento do concelho

Apresento-lhe em seguida uma série de afirmações sobre as quais gostaria de ter a sua opinião.
1.  Qual  destes  sectores  considera  mais  importante  para  o  desenvolvimento  do  concelho?  (Enumere  por  ordem  de 
importância, 1 o mais importante) 

1.1. Agricultura 
1.2. Indústria Extractiva 
1.3. Indústria Transformadora 
1.4. Construção Civil 
1.5. Comércio 
1.6. Turismo e Lazer 
1.7. Serviços 

 2 Na sua opinião, a agricultura é para o desenvolvimento rural do concelho e da Região Alentejo um factor:
2.1. Nada importante 
2.2. Pouco importante 
2.3. Importante 
2.4. Muito importante 

 3 Qual o grau de importância dos centros urbanos para o desenvolvimento?

3.1. Nada importante 
3.2. Pouco importante 
3.3. Importante 
3.4. Muito importante 

 4 Numa escala de 1 a 4 (sendo 1 o mais importante) indique qual a importância destes actores para o desenvolvimento do 
concelho:

4.1 Agentes externos 
4.2. Agentes locais 
4.3. Estado 
4.4 Outros 

 5 Considera que a estratégia de desenvolvimento para o concelho deve privilegiar qual das metodologias abaixa indicadas,
 5.1  a curto prazo:          

5.1.1. “baixo para cima” (bottom-up) 
5.1.2. “cima para baixo”(top-down) 

 5.2 a longo prazo:
5.2.1. “baixo para cima” (bottom-up) 
5.2.2. “cima para baixo”(top-down) 

 6 Numa escala de 1 a 4 (1 mais importante) indique qual a importância destas Instituição para o desenvolvimento local.
6.1. Cooperativas 
6.2. Associações de Desenvolvimento Local 
6.3. Movimento Associativo 
6.4. Autarquias Locais 
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 7 Qual o principal obstáculo à localização dos equipamentos inter-municipais?
7.1. Dirigentes autárquicos 
7.2. Corpo técnico das autarquias 
7.3. Opinião Pública Local 
7.4. Outros  Especifique ___________________

 8 Numa  escala  de  1  a  4  (1  mais  importante)  indique  qual  a  importância,  a  curto  prazo,  destes  recursos  endógenos  para  o 
desenvolvimento local.
8.1. Património Cultural (artesanato, cante, gastronomia, produtos regionais) 
8.2. Património Construído (edifícios relevantes) 
8.3. Património Natural (paisagem, biodiversidade, contacto com a natureza) 
8.4. Capital Humano (Saber Fazer/capacidades locais) 

 9 Na sua opinião, qual das seguintes afirmações deve servir de base para a estratégia de desenvolvimento do concelho.
9.1. A eventual degradação dos recursos naturais poderá ser compensada em capital e energia.


9.2. Os impactos na natureza devem ser incluídos nos custos dos bens e das actividades económicas.


9.3. Quaisquer actividades económicas que causem danos graves nos recursos naturais não devem ser permitidas.



 10 Numa  escala  de  1  a  4  (1  mais  importante)  indique  qual  a  importância  das  politicas  como  apoio  ou  obstáculo  ao 
desenvolvimento local.
10.1. Politica Agrícola Comum – PAC 
10.2. Política de Desenvolvimento Regional 
10.3. Política de Ordenamento do Território 
10.4. Politicas Sociais 

 11 A gestão e utilização do espaço deve ser feita de forma a privilegiar a abordagem:
11.1. De cada sector com relevo na economia local 
11.2. Territorial 

 12 Valorize numa escala de 1 a 4 (sendo 1 a mais importante), as orientações abaixo indicadas no desenho de uma estratégia de 
desenvolvimento:

12.1. Eficiência económica 
12.2. Preservação dos recursos naturais 
12.3. Desenvolvimento endógeno 

 13 O desenvolvimento rural tem que ser compatibilizado com a baixa densidade.
Concordo 
Não Concordo 

Justifique 
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

___________________

 14 As prioridades prosseguidas pela Autarquia e Junta de Freguesia para o desenvolvimento da freguesia de São Martinho 
das Amoreiras parecem-lhe as mais adequadas?

Justifique 
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

___________________
Sim  Não 

Muito Obrigado!
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ANEXO 2
Contactos das Associações da Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras

Associação de Desenvolvimento Local de Amoreiras-Gare
A/c Sr. João Pedro Vilhena
Amoreiras-Gare
7630-514 Odemira 

Associação de Caçadores da Freguesia de São Martinho das Amoreiras
A/c Sr. Florival
Amoreiras-Gare
7630-514 Odemira

ADL - Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano
Rua Alexandre Herculano n.º 1,1
7630-147 Odemira
ou Parque das Feiras e Exposições (entrada norte)
7540-230 Santiago do cacém
Telefone: 269 827 233 Fax: 269 829 744
E-mail: adl.alentejano@mail.telepac.pt

ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho n.º 10
7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
Fax: 284 655 274

GAIA Alentejo – Grupo de Acção e Intervenção Ambiental, núcleo do Alentejo
projecto Centro de Convergência
Centro Social da Aldeia das Amoreiras
Rua do Garvão
7630-512 Aldeia das Amoreiras
Tel/Fax: (+351) 283 925 032
websites: www.gaia.org.pt  www.centrodeconvergencia.org
email: alentejo@gaia.org.pt

INDE - Intercooperacção e Desenvolvimento
Rua Alexandre Herculano, n.º 1, 1º
7630-147 Odemira
Telefone: 283 322 130/283 320 029
7630-147 Odemira
E-mail: inde@inde.pt
Matriz A. D. L.
Rua Alexandre Herculano, nº1 - 1º Andar
7630-147 Odemira
Contacto Skype:  Matriz, Assoc. Desenvolvimento Local
Email: correio@matriz.org.pt

TAIPA - Organização Cooperativa para o Desenv. Integrado do Concelho de Odemira
Travessa do Miradouro n.º 1
Apartado 70
7630-187 Odemira
Telefone: 283 320 020
Fax: 283 320 029
E-mail: taipa@mail.pt
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