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Participação da AMRS na Consulta Pública do Plano de Recuperação e Resiliência 

 

Enquadramento 

A Associação de Municípios da Região de Setúbal, criada em 1983 e composta pelos municípios 
de Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Alcácer do 
Sal e Santiago do Cacém, vem ao longo dos anos estudando, definindo e projetando as 
prioridades estratégicas para esta região.  

Prioridades que dão corpo à visão de uma região desenvolvida a partir do trabalho, do 
conhecimento e da qualidade de vida. Uma visão construída e partilhada com dezenas de 
entidades, que afirma o território, as suas potencialidades e as suas necessidades. 

A Região de Setúbal, ao longo de muitos anos, deu um contributo significativo para o 
desenvolvimento do nosso país. Queremos continuar a garantir esse contributo. Reforçando-o 
até, se a visão for partilhada entre atores e decisores locais, e governantes.  

A Região de Setúbal, no contexto da AML, apresenta-se como uma  região distinta,  diversificada 
e com grande potencial, que se encontra em parte por valorizar. 

Com um sector agroalimentar dinâmico e diversificado, desde a fruta, os hortícolas, o vinho, o 
queijo, a pesca – com o maior porto de pesca, em volume de pescado, do país em Sesimbra. Com 
uma riqueza  assinalável nos seus valores naturais como os Estuários do Tejo e do Sado, 
integradas na Rede Natura 2000,  ou o Parque Natural da Arrábida, a Arriba Fóssil da Costa da 
Caparica e a Pedreira do Avelino, enquanto Áreas Protegidas. Com condições climatéricas e 
ambientais privilegiadas favorecendo a visitação, o turismo e a prática de desporto da natureza. 
Ou ainda a relevância dos seus recursos hídricos subterrâneos, com destaque para o sistema 
aquífero da Bacia do Tejo-Sado, um dos maiores do país. Com um potencial enorme nas 
atividades da economia do mar que deverão incorporar mais  conhecimento e novas tecnologias 
que permitam a afirmação da região. 

Mas igualmente com áreas urbanas e industriais de relevância para a região metropolitana e 
para o país mas abandonadas ou fortemente subexploradas. Os parques industriais do Barreiro 
e Seixal, ou mesmo o parque da Mitrena em Setúbal, expectantes de investimento que potencie 
o crescimento das empresas hoje instaladas e de novas empresas que venham acrescentar 
riqueza à região, assistem por razões que se prendem com a falta de mobilidade franca da carga 
e das matérias primas,  a essa incapacidade  de crescimento.  Sem ligações reais entre os parques 
industriais e os três portos da Região (Porto de Lisboa, Porto de Setúbal e Porto de Sines). Sem 
plataformas logísticas capazes de responder às necessidades instaladas. Sem uma cidade 
aeroportuária que, além das funções turísticas propaladas, tivesse uma forte componente de 
carga. Sem uma  nova Travessia  do Tejo que permita a ligação inter-regional.  

A acrescentar a esta realidade verifica-se um acumular de desigualdades na atribuição dos 
Fundos Estruturais Europeus que faz com que muitas empresas procurem zonas mais 
beneficiadas para a sua instalação, preterindo a Península de Setúbal que se encontra, por 
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defeito, classificada como zona mais desenvolvida pela influência da riqueza gerada  pela Grande 
Lisboa. 

A falta de emprego qualificado na região faz com que cerca 70% da população ativa viaje 
diariamente para outro concelho para trabalhar, em especial para a margem norte da AML,  
desqualificando o tecido empresarial local, gerando perda de riqueza e de mais emprego, 
desqualificando o edificado urbano, que, por mais apoios que os municípios lhe dediquem, não 
consegue reverter uma escolha de recurso para uma escolha apostada em premissas assentes 
na qualidade de vida. 

O futuro da Região Metropolitana de Lisboa passará, em grande medida, pela capacidade de 
aproveitar e maximizar as  potencialidades e dinâmicas próprias de todos os seus territórios. Mas 
será extremamente difícil, ou mesmo impossível, se esse esforço não contar com o envolvimento 
efetivo do poder político central, detentor dos meios, competências e atribuições em matéria de 
desenvolvimento regional. 

 

Plano de Recuperação e Resiliência – PRR  

 

 A proposta inicial  do PRR surge em maio de 2020 perante os já então visíveis efeitos 
socioeconómicos da pandemia COVID-19. Assumia-se que esta afetava duramente a conjuntura 
económica global e europeia, pelo que a Comissão Europeia apresentava uma proposta para 
combater estes impactos negativos e relançar a economia.  Esta proposta visava um reforço 
significativo do pacote financeiro a disponibilizar aos Estados Membros, complementando o 
orçamento definido para o Quadro Financeiro Plurianual (QFP 2021-2027). 

Em Portugal, a evolução da pandemia evidenciava as assimetrias territoriais há muito 
identificadas, mas também evidenciava o quadro económico e social precário do país, assente 
num sistema produtivo muito débil e dependente, e que há muitos anos vem acusando a  
necessidade do seu reforço e reestruturação. 

É nesse quadro que a Região de Setúbal, com o seu saber e com a sua capacidade, se vem 
posicionando. Mostrando vontade de crescer e de dar o seu contributo ao país. Sem receios de 
se afirmar como uma região que quer ser produtiva, com sector primário, mas também com 
indústria transformadora. Que tem vocação turística, mas precisa de emprego estável e 
qualificado. 

Mas o PRR não se apresenta como uma resposta estruturada às necessidades nacionais, e por 
conseguinte às necessidades da AML e da Região de Setúbal. O PRR não se apresenta como 
solução às necessidades de resposta  de emergência à crise económica e social que se vive no 
quadro da pandemia, e menos ainda como solução estrutural capaz de responder às 
necessidades estruturais da nossa Região. 

Embora se reconheçam algumas preocupações justas que constam no PRR,  o facto é que a 
transição energética e digital absorve mais de metade das verbas, quando as necessidades 
infraestruturais são de uma dimensão tão significativa ainda por todo o país. Quando o 
desemprego continua a crescer e o trabalho não qualificado abunda pelo país fora. 
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As opções que se encontram subjacentes ao PRR retiram oportunidade ao País e às suas Regiões. 
Oportunidades de focar o investimento onde faz mais sentido. De investir de forma reprodutiva. 
De criar emprego. De multiplicar riqueza. 

Não fazendo sentido apresentar medidas avulsas dentro de critérios e objetivos que mereciam 
uma franca discussão nacional,  a AMRS  opta por salientar aquilo que são as suas prioridades 
estratégicas, avaliadas no quadro do recente estudo do Plano de Ação Estratégica da Região.  

Esperamos, desta forma, contribuir para a reanálise do quadro dos critérios e objetivos do PRR 
Nacional, garantindo que se aproveita integralmente esta oportunidade única para corrigir o 
défice estrutural da nossa região. 

 

 
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS1 
 

O presente texto, baseado numa reflexão ampla, coletiva e participada, tem como finalidade a definição das prioridades 

estratégicas para a Região de Setúbal, beneficiando de uma janela de oportunidade, não muito ampla, que ainda lhe permite 

recentrar questões recorrentes a propósito do desenvolvimento metropolitano e mobilizando as forças e oportunidades ao 

serviço do processo de desenvolvimento regional. 

As dez Prioridades Estratégicas definidas atendem à inserção da Região de Setúbal na principal área metropolitana do país, 

com uma importante função enquanto motor na afirmação externa do país e do seu papel inequívoco na promoção de um 

desenvolvimento interno mais equilibrado, assumindo uma abordagem inovadora e proactiva na política europeia de 

coesão. 

Às Prioridades Estratégicas para a Região de Setúbal estão subjacentes ambições de assunção de uma dianteira inequívoca 

na fixação de objetivos e de soluções exemplarmente inovadoras, modernas e cosmopolitas. As temáticas consideradas 

relevantes são dez, sendo que cada uma delas é desdobrada num número variável de orientações, e que são seguidamente 

apresentadas.  

1. Ordenamento do Território 

2. Concretização dos Investimentos Infraestruturais Estratégicos 

3. Promoção da Acessibilidade 

4. Promoção da Mobilidade 

5. Promoção do Sistema Económico Regional 

6. Capacitação da Sociedade Regional 

7. Qualificação da Rede de Cuidados de Saúde 

8. Reforço da Coesão Social 

9. Conservação da Natureza 

                                                           
1 Capítulo 2, do Plano Ação Estratégica da Região de Setúbal.  



 
 

4 
 

10. Reforço da Rede Cultural e Desportiva 

 

 

 Ordenamento do Território 

Vendo-se o ordenamento do território (OT) como uma tradução territorializada de políticas públicas económica, social, 

cultural e ambiental, ou seja, uma disciplina científica, uma técnica administrativa e um conjunto de actos legislativos e 

político-administrativos, que se devem desenvolver de forma interdisciplinar, integrada e tendente ao desenvolvimento das 

regiões e do país, resulta como nítida a sua vital importância.  

O OT deverá ser democrático, integrado, funcional, participado e prospetivo, visando a equidade, a sustentabilidade, o 

interesse público, o melhoramento da qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconómico. 

A crescente pressão antropogénica sobre solo e, em particular, os seus usos urbanos, industriais e de exploração mineral e 

agropecuária, torna prioritário proteger este recurso natural dos problemas associados à sua sobre-exploração económico-

financeira.  

Esta necessidade não poderá ser vista apenas do ponto de vista ecológico ou paisagístico, pois os usos exagerados, abusivos 

e oportunistas têm elevadas repercussões negativas na vertente socioeconómica e financeira.   

Por outro lado, face à diversidade de sítios de interesse natural existentes na região em análise de interesse, é fundamental 

que o ordenamento do território constitua uma prioridade estratégica, assegurando com a proteção dos recursos, 

privilegiando a reabilitação e regeneração urbana, a qualificação do solo urbano e rústico nas suas múltiplas funções, num 

estreito enquadramento com o estabelecido com os instrumentos de gestão territorial e leis fundamentais como a do solo.  

– Valorizar e diversificar a floresta, a agricultura e a pesca: A importância do setor primário na  Região de Setúbal justifica 

a sua valorização e reafirmação como setor base de desenvolvimento, incluindo abordagens tradicionais como a pesca, 

a floresta, a agricultura, mas avançando na cadeia de valor, na melhoria e diversificação da produtividade e na inovação 

dos recursos produtivos. Este setor desempenha um papel preponderante na estruturação e sustentação dos espaços 

rurais e enfrenta desafios de articulação com os valores ambientais, paisagísticos e patrimoniais, em muito potenciados 

pelo crescimento do turismo. A valorização e a diversificação dos espaços agrícolas e do setor florestal são centrais no 

reforço da competitividade das produções, especialmente onde a região dispõe vantagens competitivas (vitivinicultura, 

hortifruticultura, floricultura, silvicultura - pinho, resina e cortiça), com o alargamento a atividades transformadoras, ao 

marketing e à certificação, passando pela modernização das produções, a distribuição e logística, com vista para o 

mercado interno e para a internacionalização. 

– Promover a valorização ambiental, lúdica e económica das interfaces com o oceano e com os estuários: A faixa costeira 

e os estuários constituem partes do território particularmente vulneráveis aos processos erosivos que, num contexto de 

alterações climáticas, se podem acentuar. Desta forma, é expectável uma intensificação das vulnerabilidades que afetam 

estes lugares. O facto de, em vários locais da orla costeira, se encontrarem concentradas várias atividades de relevância 

económica e turística, bem como espaços de  valor ecológico, torna relevante garantir a adoção de medidas preventivas 

tendo em vista a preservação das condições de segurança de pessoas, bens e infraestruturas.  

– Infraestruturar as áreas destinadas à atividade logística e à produção industrial no plano urbano: A afirmação 

territorial da região exige uma oferta qualificada em todas as vertentes urbanas e económicas. Reconhecendo os 

desafios que a atividade logística e o setor industrial enfrentam no que diz respeito às necessidades de infraestruturação 

é necessário intervir em duas vertentes: na melhoria da eficiência da rede existente (por exemplo, a resolução das perdas 
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dos sistemas) e na adequação das infraestruturas ao sistema urbano (por exemplo, a expansão de redes). Paralelamente, 

estas intervenções são também uma oportunidade de adotar soluções inovadoras, mais sustentáveis e inteligentes. 

– Regenerar, reabilitar e qualificar o espaço urbano: O desenvolvimento urbano da região gerou um conjunto de tecidos 

urbanos dispersos, não consolidados, descontínuos e por vezes monofuncionais. Existem manchas, por vezes muito 

significativas, de assentamentos urbanos de génese ilegal ainda não infraestruturadas e legalizadas. Esta realidade 

carece de medidas, ações e projetos de regeneração e qualificação urbana que promovam a sua consolidação e/ou 

colmatação e sejam capazes de conferir qualidades urbanas essenciais (espaços públicos de acompanhamento, 

diversidade de funções, …) e também qualidades urbanas aprazíveis para quem dele usufrui. Não obstante, esta 

orientação não deve ser focalizada apenas no edificado, mas pensada de forma integrada e multidimensional, 

abrangendo nomeadamente o espaço público, os equipamentos coletivos, os sistemas de mobilidade e infraestrutural, 

as atividades económicas e o tecido comercial, assim como as caraterísticas sociais. A promoção do envolvimento e 

participação dos cidadãos é essencial para garantir o sucesso desta intervenção. 

– Promover a política social de habitação: O direito à habitação, constitucionalmente previsto, continua a não ser 

assegurada na sub-região de Setúbal, tal como no restante território nacional. Trata-se de uma falha que exige medidas 

multidisciplinares fundamentadas em legislação e intervenção nacional e regional. Não é uma matéria resolúvel com 

intervenção municipal ou, simplesmente através do enquadramento dos instrumentos de gestão do território. Muitos 

indivíduos e famílias continuam a residir em habitações e bairros precários, sem condições habitacionais condignas, 

situação que atinge as camadas sociais médias, em particular entre os jovens e os mais idosos. Importa, a curto e médio 

prazo, superar este quadro de precariedade e dificuldade socioeconómica, pelos impactos negativos que acarreta para 

as demais dimensões da vida dos que são afetados por este flagelo. A componente de habitação social destinada a 

camadas sociais mais segregadas e indigentes deve ser articulada no contexto nacional de uma mais vasta política social 

para a habitação.  

 

Concretização dos Investimentos Infraestruturais Estratégicos 

Um dos desafios mais exigentes que se colocam à Região de Setúbal consiste em concretizar grandes investimentos 

infraestruturais desde há muito previstos e essenciais para uma efetiva concretização do potencial regional, que promovam 

objetivos de crescimento, de coesão, de competitividade e internacionalização do tecido socioeconómico. O arrastamento 

da sua inviabilização compromete a promoção do crescimento e desenvolvimento económico regional, determinando 

negatividades para a AML e para o país.  

– Operacionalizar a Terceira Travessia do Tejo: A operacionalização da Terceira Travessia do Tejo é crucial na estruturação 

de condições adequadas ao funcionamento dos sistemas de acessibilidades/transportes e, por isso, da mobilidade de 

pessoas, da circulação eficiente de bens e, assim, da prestação de serviços de qualidade na sub-região de Setúbal, em 

particular, na sua ligação com a capital e o território a norte do Tejo. Considerando os níveis de saturação das duas 

ligações entre as duas margens do Tejo atualmente existentes, deve operacionalizar-se a Terceira Travessia do Tejo num 

horizonte temporal de curto e médio prazo, tendo em vista a melhoria da mobilidade no contexto metropolitano, 

especialmente nos períodos de hora de ponta, assim como o reforço da capacidade atrativa da Região.  

– Promover o desenvolvimento logístico e portuário: A Península de Setúbal tem uma vocação logística e portuária 

reconhecida, mas com amplo potencial a explorar. As infraestruturas de relevância nacional e internacional, como o 

Porto de Setúbal e a projetada Plataforma Logística do Poceirão reforçam a importância de investimentos 

complementares de consolidação do papel da região na promoção da competitividade do país. A concretização de 



 
 

6 
 

investimentos de otimização do Porto de Setúbal e da Plataforma Logística de Palmela e a integração da região nas rotas 

portuárias, no contexto da AML, Ibérico, da Europa e do resto do mundo configuram-se como intervenções estratégicas 

para o desenvolvimento de médio e longo prazo desta Região. 

– Operacionalizar o Novo Aeroporto de Lisboa: Perante os constrangimentos de capacidade aeroportuária que o 

Aeroporto Internacional de Lisboa tem vindo a apresentar, bem como dos impactos ambientais sobre vastas zonas de 

Lisboa, a concretização de um Novo Aeroporto de Lisboa, perene e localizado na margem sul do Tejo, assume-se como 

investimento estratégico para a sub-região de Setúbal, embora com impactes bastante mais abrangentes, estendendo-

se a toda a AML e ao país. A viabilização deste importante investimento infraestrutural apresenta impactes consideráveis 

na projeção da atratividade regional e metropolitana na capitalização de novos negócios e áreas de investimento, bem 

como na beneficiação do atual ciclo turístico ascendente que o país e a AML, em particular, têm vivido nos anos mais 

recentes.  

– Desenvolver as empresas da Região: Para além da efetiva necessidade de captar novas empresas é absolutamente 

necessário dedicar financiamento para o desenvolvimento e crescimento das empresas e indústria existente na região. 

O desenvolvimento destas empresas na sua modernização e adaptação às novas necessidades dos sectores, servirá 

certamente para garantir a fixação de emprego na região mas também como âncoras de novos clusters que surgirão, 

potenciando assim a capacidade empresarial e industrial da Região de Setubal. 

– Reabilitar e regenerar as áreas industriais em declínio: A sub-região de Setúbal acolheu durante o século passado 

importantes unidades fabris que funcionaram como alavancas do desenvolvimento socioeconómico, empregando uma 

parte significativa dos trabalhadores neste território. Na sequência dos amplos processos de desindustrialização com 

elevado impacte socioeconómico que se verificaram no final do século XX, assistiu-se a uma proliferação de áreas 

industriais desativadas, gradualmente obsoletas, degradadas e apresentam elevado abandono, relevando-se as 

existentes nos concelhos do Barreiro, Almada e do Seixal, ligadas à indústria pesada metalomecânica, siderúrgica, 

química e naval. Estas áreas industriais devolutas representam hoje importante fonte de preocupação, dadas as claras 

necessidades de reconversão destes espaços, com afetação de novos usos do solo, que possibilitem a sua reabilitação 

e/ou regeneração logístico-industrial. Como tal, a requalificação, reconversão e valorização económica, social e 

ambiental das áreas industriais em declínio devem constituir uma orientação a privilegiar, dada a forte expressão que 

esta problemática assume.  

 

 Promoção da Acessibilidade 

A acessibilidade, entendida como a distância percorrida por um indivíduo para utilizar um determinado meio de transporte 

a fim de realizar uma deslocação, e que compreende distância desde a origem até ao local de embarque e, depois, até o 

destino final, é requisito social e económico fundamental.  

Num contexto de crescente interação socioecónomica, cultural e logística centrada nos territórios sub-regionais da AML, 

envolvendo empresas, instituições públicas (p.ex. saúde, educação, etc.,) e pessoas, a acessibilidade assume elevada 

importância e constituem parâmetros cruciais para o desenvolvimento e crescimento regional. Com efeito, a promoção da 

acessibilidade de pessoas, bens e serviços, no plano interno da sub-região e no seu exterior, deve constituir uma das 

prioridades estratégicas para a Península de Setúbal e territórios vizinhos, num horizonte temporal de curto e médio prazo. 

– Promover a acessibilidade sub-regional: O desequilíbrio na dotação de infraestruturas entre as margens norte e sul do 

Tejo é evidente, materializada em diferenças nos índices de acessibilidade que se tornam mais acentuadas com o 

afastamento da cidade-capital Lisboa. O sistema de acessibilidades e de transportes é um fator que, cada vez mais, as 
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empresas e as pessoas consideram nas tomadas de decisão de localização (negócio, residência, emprego, comércio e 

lazer). A rede rodoviária apresenta uma estrutura “em espinha”, assente num eixo principal, constituído pela A2, a partir 

do qual se articulam os restantes eixos que asseguram a acessibilidade interna e da região à restante rede nacional, com 

destaque para a A6, A12, A26, IC13, IC20, IC21. A relação destas vias com a rede secundária (estradas nacionais e 

municipais) é ainda problemática, em virtude de problemas de inserção urbana e congestionamentos nos nós de acesso. 

Os constrangimentos ao nível das acessibilidades internas, apesar das melhorias dos últimos anos, continuam a verificar-

se e a constituir um dos entraves estruturais ao correto ordenamento do território e à melhoria dos acessos entre os 

seus principais centros e aglomerações urbanas, que importa superar. A fraca ligação entre concelhos, a fraca ligação 

entre centros urbanos e os polos de Transporte coletivo ou a fraca ligação entre polos industriais e empresariais e polos 

de receção ou transporte de mercadorias, constitui-se como uma das maiores fraquezas da coesão da Península de 

Setubal e da sua competitividade em relação a outros territórios, nomeadamente na AML., A necessidade absoluta da 

expansão do modo ferroviário, como modo privilegiado de deslocação coletiva, rápida e de baixo custo que importa 

estudar e implementar, quer para passageiros, quer para potenciar o transporte da carga entre empresas e/ou terminais 

portuários, com o fecho do anel ferroviário através da construção da ponte Barreiro-Chelas. Bem como a expansão da 

rede de Metro de Superfície como modo de transporte urbano complementar para curtas distâncias. A construção da 

ligação Barreiro- Seixal como determinante para o desenvolvimento dos polos industriais/empresariais do barreiro e do 

seixal mas também como elemento facilitador das ligações dos diversos concelhos confluentes no nó de Coina com os 

diversos polos de transporte publico. A necessidade imperiosa de implementar um sistema de acessibilidades a 

Sesimbra. 

– Promover a acessibilidade intrarregional e internacional: Qualquer território, mas, em particular, numa sub-região 

metropolitana, devem ser assumidas responsabilidades pelas entidades competentes a nível nacional, regional e local, 

no sentido de melhorar a acessibilidade. Assim, a promoção da articulação com o exterior da sub-região, vocacionado, 

sobretudo, para uma dinâmica de funcionamento intrarregional e internacional, numa necessária resposta às ambições 

nacionais de relacionamento com o exterior, assim como de potenciação da atratividade externa. Apresentando-se ao 

país com um conjunto de potencialidades geográficas e históricas significativas, enquanto plataforma de ligação entre a 

Europa e outros continentes, afirmando-se como espaço de confluência positiva de várias culturas, importa que a sua 

principal área metropolitana e, em particular, a sub-região de Setúbal continuem a mobilizar esforços neste sentido, 

dada a natureza crucial para o desenvolvimento social, crescimento económico e afirmação territorial futura.  

 

 Promoção da Mobilidade 

A mobilidade é comummente relacionada com a capacidade efetiva de fazer deslocações em diversos meios e modos de 

transporte. E, assim, por vezes é avaliada através do: a) Número de quilómetros por deslocação, por pessoa; b) Número de 

viagens por pessoa por dia; c) Número de quilómetros percorridos por pessoa por modo; d) Número de viagens por dia por 

pessoa por modo.  

A afirmação socioeconómica da sub-região de Setúbal passa por melhores níveis de mobilidade, interna e externa, que 

responda às mais recentes tendências de inovação e sustentabilidade, ambiental, económica e social, bem como uma 

articulação das diversas estruturas das redes de transporte, promovendo mecanismos de mobilidade urbana multimodal 

sustentável.  

– Repensar a mobilidade, tornando-a (mais) eficiente e sustentável: As necessidades sociais e as metas ambientais 

exigem uma mudança profunda na mobilidade, sempre feita de forma racional e faseada. A mudança, significa uma 

mudança de paradigma político, económico e ambiental que se deve centrar em mais e melhores sistemas de 
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transportes públicos coletivos. Os objetivos, muito presentes, de estimular a mobilidade hipocarbónica e mais eficiente, 

deverão subordinar-se à condição registada previamente, o que passa por políticas públicas potentes e eficazes.  

– Promover sistemas integrados e sustentáveis de mobilidade sustentável dos transportes públicos de passageiros: A 

redução do consumo específico de energia registado no setor dos transportes pode ser conseguida através do estímulo 

à multimodalidade e à utilização de modos de transporte coletivos, e, suplementarmente, quando for justificável, 

através de modos suaves individuais, nomeadamente a bicicleta e veículos apoiados eletricamente. Para este efeito, 

devem ser criadas as condições necessárias para que se verifique uma articulação funcional entre os vários modos de 

transporte. Sendo fundamental e prioritária a dotação do sistema público e coletivo em quantidade e qualidade 

suficientes para operar o volte face, podem, ainda, ser desenvolvidos sistemas e redes suplementares de partilha de 

transporte suaves, desde que, de facto, acessíveis à parte da população que as queira e possa usar. No caso da rede de 

ciclovias para uso não lúdico-desportivo ela deverá ser pensada e fomentada com suficiente garantia da sua real 

utilização, e, sobretudo, que garanta a acessibilidade aos principais nós e interfaces de transporte público, bem como 

às principais bacias de emprego da região. Em função das caraterísticas territoriais, esta articulação deve ser sempre 

enquadrada numa lógica de complementaridade entre transporte público e meios de transporte suave.  

– Promover sistemas de transportes socialmente acessíveis: As recentes e disruptivas alterações ao sistema de passes 

nos transportes públicos da AML manifestaram ganhos importantes face ao aumento significativo e continuado do 

número de passageiros nos transportes públicos, como em resultado dos impactes positivos que a redução do preço dos 

transportes públicos apresentou nos orçamentos familiares, uma situação particularmente relevante para os residentes 

da sub-região de Setúbal. Atualmente, importa não só assegurar a continuidade dos resultados alcançados, como 

garantir a continuidade de um sistema de transportes públicos e coletivos cada vez mais acessível, sustentável, 

alimentados por um portfólio de vetores energéticos, nomeadamente por eletricidade em ferro-carril. 

 

Promoção do Sistema Económico Regional 

Sem esquecer os setores económicos clássicos e/ou tradicionais, a sustentabilidade da trajetória de inovação quantitativa e 

qualitativa das estruturas económicas produtivas bem como de serviços essenciais, que também pode e deve envolver os 

citados setores, é fundamental para potenciar e escalar a economia sub-regional em direção à sua externalização e  

internacionalização. O desenvolvimento e consolidação de novos clusters em emergência, como é o caso da designada 

economia azul, salvaguardando-os de conjunturas adversas porque muito dependente de fluxos turísticos perturbáveis por 

fatores anómalos exógenos, é significativo porque, beneficiando da inserção na região atlântica, garante, em simultâneo, 

que as gerações futuras vejam garantida a preservação ambiental e ecológica de um dos maiores e mais importantes 

ecossistemas europeus. Cumulativamente, esta trajetória carece de um apoio múltiplo e holístico ao sistema económico 

regional, assegurando financiamentos adequados ao desenvolvimento, apoiando iniciativas empresariais inovadoras e o 

empreendedorismo e operacionalização plataformas de cooperação empresarial.  

– Diferenciar e internacionalizar a economia regional: A diferenciação e a internacionalização são linhas de viragem do 

posicionamento e do perfil económico da região, prosseguindo-se um equilíbrio entre o aprofundamento competitivo 

dos clusters estabelecidos e o diálogo com atividades económicas emergentes resultado da reconversão dos espaços 

industriais, da extensão de atividades e do crescimento do setor terciário, nomeadamente no que diz respeito aos 

serviços avançados às empresas e de apoio à exportação. Pretende-se a afirmação dos interesses regionais na captação 

de investimento direto estrangeiro, numa solução win-win para o tecido empresarial regional e os investimentos 

captados e a compatibilização da especialização produtiva com o alto valor acrescentado dos produtos e das atividades 
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económicas. A este processo, está implícito a capacidade das empresas se relacionarem em plataformas de cooperação 

interempresarial e intersectorial com o objetivo de ganhos de escala e de massa crítica. 

– Consolidar e desenvolver a economia azul na dupla perspetiva ambiental e económica: As potencialidades associadas 

à economia azul constituem um fator distintivo da Região de Setúbal, com dimensões a fomentar na dupla vertente 

ambiental e de valorização económica dos recursos marinhos e marítimos, pilar importante da competitividade regional. 

Na vertente ambiental, a aposta na produção de energia renovável e a revitalização de setores marítimos tradicionais 

são duas áreas a ter em consideração, garantindo estabilidade ambiental e ecológica às futuras gerações. Na vertente 

económica, a economia azul tem evidente potencial, com o desenvolvimento de um cluster do mar que integre as 

componentes do transporte marítimo, a pesca e aquicultura, a transformação e comercialização de produtos do mar, a 

construção e reparação naval e a náutica de recreio, aliado a atividades emergentes com crescente procura e altamente 

inovadoras, com integração das TIC e da robótica. 

– Apoiar o sistema económico regional: O apoio ao sistema económico regional deverá constituir uma das principais 

orientações, operacionalizando-se quer assegurando financiamentos adequados, quer apoiando iniciativas empresariais 

inovadoras, quer ainda através da operacionalização a plataformas de cooperação empresarial. A renovação do tecido 

empresarial da Região de Setúbal implica promover, apoiar e qualificar iniciativas empresariais inovadoras e propiciar 

um ambiente à instalação de grandes empresas ligados ao sector da transformação e do conhecimento. A fixação de 

empresas em áreas de negócio inovadoras e desenvolvimento científico, a facilitação da entrada e instalação de 

empresas com a qualificação das áreas de instalação empresarial, são instrumentos a aprofundar e experimentar nesta 

nova fase de renovação do tecido empresarial. Implícitas estão também as medidas, ações e projetos de apoio à criação 

de PME que explorem novos fatores competitivos e as competências existentes na região, no quadro de uma aposta 

sustentada na qualidade, na inovação, na diferenciação e na capacidade de resposta rápida da oferta. A cooperação 

empresarial é fundamental para os objetivos de competitividade propostos. A clusterização em torno de áreas de 

especialização regional - na ótica do investimento, da otimização de recursos, da massa crítica, da internacionalização - 

a dinamização da integração empresarial em redes de cooperação – de natureza logística, produtiva, comercial, inovação 

- e a coordenação das políticas setoriais ao nível regional são procedimentos que podem promover os interesses de 

desenvolvimento económico e de captação de investimento estrangeiro, surgindo como alternativa ou 

complementaridade à margem norte do Tejo.  

 

Capacitação da Sociedade Regional 

Impõem-se objetivos de convergência com os patamares europeus nos indicadores do sistema educativo, promovendo-se 

condições diversas para a capacitação da sociedade regional, fatores críticos essenciais para assegurar o necessário 

desenvolvimento e coesão social e crescimento económico. Estes ganhos exigem, no entanto, um investimento e apoio 

sistemático aos diferentes segmentos da população.  

– Promover um ecossistema de inovação e de partilha de conhecimento: A integração do sistema de I&D&I com o tecido 

empresarial, privilegiando a colaboração entre empresas e o sistema nacional de inovação é um elemento relevante nos 

processos de afirmação competitiva e de internacionalização e crucial para a revalorização da investigação. A criação de 

um ecossistema que propicie a inovação e a partilha de conhecimento é um fator crítico de sucesso no desenvolvimento 

das atividades económicas, passando pela promoção da colaboração entre entidades de ensino, infraestruturas de 

suporte à inovação (parques industriais e/ou científicos e tecnológicos), centros de inovação e investigação e centros 

tecnológicos na área de influência regional, nacional ou internacional. O incentivo ao upgrade tecnológico e da 

modernização do tecido empresarial e industrial é uma intervenção estruturante para a competitividade, aplicando-se 
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tanto nos produtos, como nos processos produtivos ou aos canais de distribuição o que implica a criação de uma 

estrutura de produção científica e tecnológica na região. 

– Atrair e formar recursos humanos de elevada qualidade: A competitividade económica da Região de Setúbal pressupõe 

ultrapassar as debilidades associadas aos recursos humanos e défice de competências. A atração e formação de recursos 

humanos altamente qualificados e adequados às exigências do perfil produtivo regional implica uma visão distinta dos 

setores geradores de emprego, nomeadamente no que respeita à valorização salarial. Por um lado, a conciliação da 

formação com as necessidades do tecido empresarial obtido através de um interface entre instituições de ensino e de 

investigação e as empresas, deve ser promovida através de plataformas multidisciplinares que as operacionalizem. Por 

outro lado, esta conciliação pode ser também obtida pela criação de projetos educativos inovadores com aproximação 

das empresas às instituições de ensino superior. 

– Reduzir as franjas da população jovem fora do sistema educativo: Nos anos mais recentes, o fenómeno dos jovens  que 

não se encontram inseridos no sistema de ensino, de formação ou no mercado de trabalho, cresceu amplamente em 

Portugal, acompanhando as tendências verificadas na Europa. Este fenómeno acarreta múltiplos constrangimentos 

sociais, quer pela pressão que estes jovens exercem geralmente sobre as suas famílias, contribuindo para uma maior 

precariedade económica dos pais e cuidadores, quer pela pressão exercida, de forma direta ou indireta, sobre as 

transferências sociais, quer ainda também pela menor disponibilidade de recursos humanos, num contexto marcado 

pela diminuição do ativo populacional. Complementarmente, a persistência temporal desta situação acomete vários 

constrangimentos pessoais, profissionais e emocionais para os próprios indivíduos, em termos de realização, satisfação 

e bem-estar. Importa o desenvolvimento de ações diversas e complementares que contribuam para uma redução dos 

jovens neste quadro de NEET. Assim, devem ser impulsionadas ações na área da educação, de forma a ajudá-los a 

concluir os percursos escolares. Na área da formação, apoiando-os a encontrar as áreas de especialização formativa que 

lhes permita adquirir ou aumentar competências. Na área do emprego, ajudando-os a encontrar uma proposta de 

emprego assim como a encontrar estágios profissionais, num formato disruptivo como a prática dominante de estágios 

na atualidade (promoção de estágios profissionais remunerados e que apresentem hipóteses de se concretizarem em 

propostas laborais). 

– Promover o combate ao abandono e insucesso escolar: Não obstante os progressos na qualificação do capital humano 

da Região de Setúbal, bem visíveis nos ganhos registados na taxa de abandono escolar, importa notar que apenas três 

municípios apresentavam uma situação vantajosa por comparação ao valor médio da AML (1,8%), designadamente 

Santiago do Cacém (1,6%), Sesimbra (1,6%) e Moita (1,7%). Acresce ainda que em quatro municípios houve uma 

inversão, agravando a sua situação no último período intercensitário. A intervenção em termos de combate ao insucesso 

e ao abandono escolar mantém, portanto, a sua pertinência, uma vez que os fenómenos do insucesso e do abandono 

escolar, bastante interligados entre si, acarretam constrangimentos significativos em termos de trajetória de vida dos 

próprios indivíduos, dificuldades de inserção no mercado de trabalho e trabalhos com elevada precariedade associada. 

A operacionalização da intervenção deverá ser efetuar-se a múltiplos níveis, e o desenho de ações capazes de conter a 

dinâmica positiva destas problemáticas. 

– Promover a educação pré-escolar enquanto etapa fundamental do sistema de ensino: Enquanto primeira etapa do 

sistema de ensino, o pré-escolar constitui-se da maior relevância, permitindo às crianças uma integração no ambiente 

escolar e possibilitando que desenvolvam as aprendizagens previstas nesta faixa etária, alcançadas sobretudo por via 

das brincadeiras. A promoção de uma crescente sensibilização da comunidade em geral para a importância da educação 

pré-escolar, considerando a persistência de franjas da população com idades entre os 3 e os 5 anos que não a frequenta 

deve ser priorizada. Entendida cada vez mais como uma medida de combate precoce ao insucesso escolar, poderá 

contemplar diversas atividades de sensibilização e divulgação sobre a importância do pré-escolar, direcionados a 
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pais/encarregados de educação de territórios com taxas de frequência mais reduzidas, em articulação com parceiros 

locais com amplo conhecimento destas ocorrências; atendimentos e acompanhamentos parentais para maior 

informação sobre o ensino pré-escolar, disponibilizando períodos específicos para que os cuidadores possam visitar os 

equipamentos e obter informação sobre o funcionamento, uma vez que constitui uma transição sensível, por se 

tratarem de crianças de pouca idade; sinalização das crianças no pré-escolar com maiores dificuldades de aprendizagem, 

de modo a assegurar-se um acompanhamento próximo das mesmas entre este nível de ensino e o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. 

– Criar mecanismos efetivos que visem assegurar a aprendizagem ao longo da vida: Embora a infância e a juventude 

constituam fases determinantes para a promoção da aprendizagem e do sucesso educativo, a aprendizagem ao longo 

da vida deve ser cada vez mais valorizada e entendida como fundamental no desenvolvimento de qualquer sociedade. 

A promoção deste entendimento entre a população em idade ativa, inserida no mercado de trabalho, junto dos próprios 

como das entidades patronais, que não obstante o quadro legal em vigor que visa assegurar a formação e a 

aprendizagem regular em contexto laboral, continua a não ser cumprida por muitas entidades, que a entendem como 

despesa. A promoção da aprendizagem ao longo da vida deve também visar a população em idade ativa excluída do 

mercado de trabalho, de forma a melhor agilizar a sua reinserção no mesmo. Cumulativamente, as pessoas idosas devem 

também ser alvo desta intervenção, na medida em que constituem, cada vez mais, um importante recurso das 

sociedades e pelo aumento generalizado da sua qualidade de vida e autonomia, desempenham um papel importante 

em vários domínios, para além de que a promoção da aprendizagem ao longo da vida junto deste segmento populacional 

contribui amplamente para que se mantenham ativos e socialmente mais inseridos, quebrando assim a forte tendência 

de isolamento que usualmente os atinge. 

 

Qualificação da Rede de Cuidados de Saúde 

O envelhecimento da população, o aumento das doenças crónicas e os hábitos de vida associados aos novos estilos de vida 

acarretam desafios aos serviços de saúde, em termos de cuidados prestados, de promoção da saúde e de prevenção da 

doença que exigem novas respostas por parte dos cuidados de saúde. Por conseguinte, a adaptação das redes de cuidados 

de saúde (primários e hospitalares) assume-se como crucial, seja em termos de criação, financiamento, organização e 

qualificação, como garante do desenvolvimento e bem-estar humano e social.  

– Promover a saúde de proximidade: Num quadro de qualificação dos cuidados de saúde primários, a promoção de uma 

saúde de proximidade assume-se como fundamental, designadamente, o investimento na construção de novos 

equipamentos que promovam essa proximidade, na dotação e alargamento de equipas que garantam uma assistência 

e cuidados de proximidade, sobretudo das que se deslocam ao próprio domicílio. Os múltiplos fatores desencadeadores 

de dependência, transversais a todas a idades, representam um constrangimento importante no acesso dos indivíduos 

aos equipamentos coletivos, e como tal, a garantia do inverso assume crucial na prestação na promoção de um acesso 

equitativo aos cuidados de saúde. Importa assim garantir que, no curto e médio prazo, se assegure o reforço das equipas 

de saúde de proximidade, de forma a permitir o acompanhamento de públicos-alvo existentes e em crescimento 

acelerado. Encontram-se nesta situação os idosos com fraca autonomia e em quadros de isolamento, mas também 

pessoas com dependência funcional, assim como ainda novos segmentos da população que, embora não inseridos em 

quadros similares aos descritos anteriormente, estão em situação de fragilidade e vulnerabilidade, em que um 

acompanhamento de proximidade acarreta ganhos muito significativos em termos de saúde e bem-estar, como é o caso 

da puerpério. 



 
 

12 
 

– Fomentar a sistematização da informação dos cuidados de saúde através de meios digitais: O setor da saúde regista 

um aumento da procura de cuidados, cujo crescimento radica numa crescente consciencialização e valorização da sua 

promoção, perante uma escassez de recursos humanos. Perante este desajuste e face às enormes potencialidades que 

apresenta, a sistematização da informação dos cuidados de saúde através de meios digitais encontra-se em amplo 

crescimento na Europa, ainda que numa fase bastante incipiente. Fomentar a sistematização da informação dos 

cuidados de saúde através de meios digitais, com recursos às mais recentes soluções tecnológicas inovadoras em 

desenvolvimento, poderá concretizar-se de várias formas, promovendo a eficiência de organização e de prestação 

destes serviços, com vantagens para a melhoria da saúde e do bem-estar dos indivíduos, desde o apoiar a continuidade 

do acompanhamento médico no domicílio, a prestação de cuidados mais personalizados, de cuidados mais integrados 

entre os vários equipamentos, etc… 

– Qualificar a rede de cuidados de saúde hospitalares: A rede de cuidados de saúde hospitalares confronta-se atualmente 

com múltiplos desafios e iniquidades regionais, com particular destaque para o rácio da dotação de recursos humanos 

face a procura verificada, para o modelo e nível de financiamento dos hospitais, confrontando-se a Região de Setúbal 

com uma dotação desigual face à verificada em outros territórios da AML. Perante a necessidade irrefutável de iniciação 

de um novo ciclo de criação, financiamento, organização e qualificação dos hospitais importa investir amplamente neste 

setor, acautelando uma prestação de cuidados de saúde de nível superior que contenha a degradação do sistema 

nacional de saúde em matéria de cuidados hospitalares.  

 

Reforço da Coesão Social 

Presentemente, impõem-se objetivos de convergência com os patamares europeus no sistema de respostas sociais e dos 

níveis de coesão, inclusão e progresso social, sendo imperativa a criação de condições de equidade social e territorial e de 

prevenção e mitigação dos fatores de exclusão social que atingem persistentemente determinados segmentos da população 

mais vulnerável.  

– Promover a qualificação física da oferta de equipamentos sociais: Embora usualmente o principal enfoque na avaliação 

da oferta social recaía sobre a existência/inexistência de respostas e serviços sociais num dado território, acrescem 

outros aspetos relevantes a ter em conta, designadamente as condições de operacionalidade em que funcionam. Esta é 

uma preocupação que tem emergido recentemente, com o enquadramento legal das respostas e serviços sociais a 

revelar-se bastante mais orientador e disciplinador. Tendo-se registado avanços significativos nas condições de 

operacionalidade dos equipamentos, tendem a persistir fragilidades que importa suprimir ou mitigar, por forma a 

assegurar a qualificação global da oferta. A garantia de que os equipamentos, respostas e serviços sociais que se 

encontram em funcionamento e apresentam níveis adequados e em estreita articulação com a mais recente legislação 

em vigor, em matéria de conforto, condições ambientais, de segurança, de funcionamento geral e, por esse motivo, 

determinante. 

– Robustecer as redes de parceria: Os atores sociais desempenham uma função estruturante na promoção de uma maior 

coesão social no que se refere a grupos vulneráveis. Contudo, quando estes se agrupam e funcionam em parcerias, quer 

pela partilha conjunta de saber-fazer e um exato conhecimento dos territórios e problemáticas específicas, quer pela 

partilha de recursos, num quadro de maior eficiência e sustentabilidade, os resultados alcançados assumem particular 

escalabilidade. Na Região de Setúbal, as intervenções conduzidas pelos atores sociais locais e pelas parcerias estão a 

gerar mudança social inequívoca, razão pela qual importa promover um contínuo robustecimento destas redes de 

parcerias. É neste contexto que se promove a presente intervenção, sendo que a sua operacionalização poderá ser feita 

por diversas formas, destacando-se a promoção de contextos favoráveis e ao desenho de estratégias conducentes ao 
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estabelecimento de parcerias, à capacitação das redes de parceria já existentes e com ganhos e resultados muito 

positivos já alcançados. Assume igualmente relevância encontrar formas inovadoras de mobilizar novos atores, 

sobretudo suportada na visibilidade e reconhecimento do trabalho desenvolvido. 

– Implementar projetos e estratégias locais inovadoras para as comunidades mais vulneráveis: Os últimos anos ficaram 

marcados por linhas de investimento em inovação social, tendo sido desenvolvidos pelos parceiros múltiplos projetos, 

iniciativas, abordagens sociais junto das comunidades mais vulneráveis, com o objetivo de redução dos seus níveis de 

dependência das transferências sociais e capazes de potenciar a sua maior integração no mercado de trabalho e na 

sociedade em geral. Não obstante as especificidades de cada comunidade e território, fatores de importância no 

desenho de estratégias de intervenção bem-sucedidas no combate à pobreza, importará investir em abordagens 

existentes, muitas das quais testadas, com o objetivo de dar escalabilidade aos resultados positivos alcançados. Assim, 

será importante sistematizarem-se as estratégias bem-sucedidas e dinamizá-las entre os principais parceiros e atores 

sociais, assim como apoiar a sua continuidade em determinados territórios e a possibilidade de aplicação em outros. 

 

 Ambiente e Conservação da Natureza 

A presença de diversos valores naturais na Região de Setúbal, num tempo marcado pelas crescentes preocupações com a 

sustentabilidade ambiental e pela necessária conservação da natureza e respetiva salvaguarda para usufruto das gerações 

vindouras, exige que esta assuma uma postura de dianteira proactiva de promoção da excelência da qualidade ambiental e 

na valorização dos seus principais ecossistemas naturais. Por conseguinte, exige-se a adotação de condições exemplares de 

proteção e salvaguarda, em particular, dos parques e reservas naturais, em respeito com os instrumentos de ordenamento 

territorial e ambiental em vigor, mas também uma adequação dos mesmos face às novas exigências e conhecimentos 

existentes.  

– Preservar as áreas naturais de relevância: A presença de áreas naturais de relevância regional e nacional (Parque 

Natural da Arrábida, a Arriba fóssil e as Reservas Naturais do Estuário do Tejo e do Sado) enquanto ativos enquadrados 

nas cadeias de geração de valor da região deve ser devidamente observado nas estratégias de desenvolvimento 

territorial. De modo a garantir a sustentabilidade e resiliência das espécies e habitats, é fundamental consensualizar 

entre todos os atores territoriais uma estratégia regional que vise a sua recuperação numa perspetiva integrada, 

considerando os efeitos das alterações climáticas. O principal objetivo é o de garantir a sustentabilidade dos recursos 

ambientais, enquanto fatores de valorização territorial e turística, num contexto de utilização equilibrada, respeitando 

períodos de recuperação e de interdição. Para este efeito, é ainda necessário garantir o respeito pelas regras ambientais, 

devendo ser desenvolvidas ações pedagógicas e de sensibilização. 

– Adequar os instrumentos de ordenamento ambiental: A complexidade de todos os fenómenos associados à natureza 

e dinâmicas biológicas e ecológicas faz com que seja necessária uma abordagem integrada, transversal a todos os atores 

territoriais. Note-se ainda que a crescente pressão atrópica, seja por via do turismo, seja por via da pressão sobre o uso 

solo, torna necessário proteger os recursos naturais e ecológicos da região dos problemas associados à sobre-

exploração. Para este efeito, e face à diversidade de sítios naturais de interesse, é fundamental que os instrumentos de 

gestão territorial dedicados à sua conservação estejam efetivamente atualizados e adequados aos desafios que 

atualmente se colocam. Assim, os processos de conceção, recondução e adequação dos instrumentos de gestão devem 

ser apoiados e estimulados, contribuindo para a resiliência e sustentabilidade dos recursos naturais enquanto fontes de 

riqueza económica, social e territorial. 
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– Proteger as fontes de água potável: Embora a AML seja bastante rica em recursos hídricos subterrâneos2, apresentando 

a Península de Setúbal um considerável destaque3, é necessário garantir o equilíbrio entre as procuras verificadas e as 

produções sustentáveis. A constituição de organismos regionais que permitam a monitorização do sistema, como o 

Observatório Regional da Agua, bem como a constituição de uma Entidade Gestora Intermunicipal que permita a sua 

gestão do Abastecimento de Agua em Alta com maior racionalidade parece um desidrato obrigatório. 

– Reabilitação de redes de abastecimento de água: As perdas de água constituem-se como um dos problemas da 

proteção dos recursos hídricos obrigando a uma sobre-exploração destes recursos. Nesse sentido a reabilitação de todas 

as redes de abastecimento, quer em alta, quer em baixa são necessidades absolutas para a real proteção dos Recursos 

Hídricos. 

– Resíduos: A transição para novos paradigmas na área dos resíduos, nomeadamente com tratamentos mais eficientes e 

compatíveis com a proteção dos recursos naturais, obriga a repensar e avaliar o caminho feito. As taxas de reciclagem 

continuam a mostrar-se muito insuficientes para os objetivos da comunidade, como o tratamento dos resíduos 

indiferenciados através de aterros sanitários já não pode ser resposta. É necessário estabelecer uma estratégia regional 

para os resíduos que nos permita, proteger de forma efetiva os recursos naturais cumprindo com as diretrizes nacionais 

para o sector e que diminua os custos de  tratamento para os municípios e para os munícipes. 

– Energia: Os recursos energéticos naturais endógenos da Região podem constituir-se como um potencial recorrível face 

às novas tecnologias disponíveis, às opções politicas para o sector e, ainda, tendo presente o atual paradigma 

energético-climático. Contudo, o aprovisionamento energético da região pode e deve ser otimizado tendo em conta as 

ligações às principais redes energéticas disponíveis, priorizando a atuação específica para a procura de ganhos na 

eficiência dos sistemas de utilização final, de transformação e transporte. 

– Alterações Climáticas: Do ponto de vista climático, onde a visão global é determinante, dá-se prioridade às atuações 

centradas na mitigação e na adaptação, através de processos de ajustamento do sistema natural e humano que 

respondam aos efeitos da variabilidade do clima perspetivado em referenciais científicos. Nos sistemas urbanos a fim 

de moderar ou evitar prejuízos, bem como explorar benefícios e oportunidades. Nos sistemas naturais, para facilitar os 

ajustamentos aos efeitos expectáveis das alterações do clima no médio e longo prazo. 

 

Reforço da Rede Cultural e Desportiva 

A promoção qualitativa e quantitativa da rede de equipamentos culturais e desportivos constitui-se essencial face aos 

patamares modernos e cosmopolitas que os estilos de vida assumiram nas últimas décadas, mas também indicativo da 

qualidade e modernidade urbana e da eficiência na gestão territorial. A valorização da oferta cultural e desportiva na Região 

de Setúbal possibilitando não só dar continuidade aos esforços que vêm sendo realizados nesta temática, consubstanciam-

se como cruciais na atratividade da região no contexto da AML, em particular.  

– Dinamizar os espaços culturais com proximidade a todos os cidadãos: Esta orientação inscreve-se numa estratégia 

global de revitalização e afirmação dos equipamentos culturais. Às necessárias ações de requalificação física destes 

espaços, de promoção de uma sensibilização e valorização das artes assume-se fundamental uma dinamização ativa dos 

espaços culturais, designadamente da qualidade da sua programação. A sua concretização passa por várias dimensões, 

                                                           
2 De acordo com a APA, em 2016,  83 milhões de m3 de água foi captada, representando 10% do valor total no país, 
maioritariamente com origem em fontes subterrâneas 
3 Sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda, que representa 53% das reservas de água subterrânea 
extraíveis em Portugal. 
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desde uma forte articulação e acompanhamento com os agentes culturais e o associativismo, à integração de 

profissionais mais qualificados e com novas competências, de forma a garantirem um serviço público da melhor 

qualidade, a uma forte articulação, com estabelecimento de parcerias mais robustas e ativas, com públicos-alvo 

heterogéneos, contemplando os tradicionais, mas também novos públicos. 

– Reforçar a rede desportiva: A Região de Setúbal apresenta vários equipamentos coletivos desportivos, que configuram 

importantes centralidades urbanas, espaços de prática desportiva, de convívio, de lazer e usufruto. Embora bastante 

heterogéneos entre si, em termos de gestão, valorização e conservação, importa salvaguardar um adequado estado de 

conservação e uma adequação das condições operacionais aos novos padrões de exigência dos públicos-atuais, sem 

colocar naturalmente em causa a sua natureza. Assim, importa promover uma inventariação das condições operacionais 

e estado global de conservação destes espaços e executar ações direcionadas à supressão das principais fragilidades e 

constrangimentos físicos identificados. Esta aposta assume-se crucial num contexto de reposicionamento e revitalização 

dos equipamentos desportivos enquanto polaridades estratégicas promotoras de novos níveis de desenvolvimento, de 

bem-estar e de urbanidade para a Região de Setúbal 

 

 

Setúbal, 1 de Março de 2021 

 


