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SIM! AS ACESSIBILIDADES SÃO UMA PRIORIDADE! 

 

PROGRAMA 

 

JUNTOS PELO ALENTEJO, POR PORTUGAL 

 
Aprofundar a reflexão sobre os conteúdos da “Exposição: É URGENTE DESENVOLVER A 

ESTRATÉGIA INTEGRADA DE ACESSIBILIDADES”, de 5 de Agosto de 2019, enviada ao 

Senhor Presidente da República, ao Senhor Primeiro Ministro e aos Partidos Políticos, 

constitui o objetivo da Convenção Alentejo, sendo a Exposição o documento base da mesma. 

 

(...) 

“É URGENTE DESENVOLVER  A ESTRATÉGIA INTEGRADA DE 

ACESSIBILIDADES!” 

 
“SÃO  POSSÍVEIS E URGENTES DECISÕES E MEDIDAS CONCRETAS QUE 

SERVIRÃO MELHOR O INTERESSE NACIONAL E CONTRIBUIRÃO PARA UMA 

MAIOR COESÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODO O ALENTEJO. “ 

(…) 
“No Alentejo, as condições demográficas de meio milhão de Portugues@s devem constituir forte motivo de 

preocupação devido ao acelerado processo de envelhecimento e pelo acentuar das ameaças de degradação ambiental 

devido aos impactos das alterações climáticas. A perda de população e o envelhecimento não são o caminho duma 

região que se confronta com o processo de desertificação, cuja resposta estratégica e operacional passa por um plano de 

sustentabilidade industrial, agrícola e de ecologia urbana. “ 
(...) 

“De facto, um território tão apetrechado de infraestruturas e equipamentos de transporte – Porto de Sines, Aeroporto de 

Beja e Rede Ferroviária, para além da maior barragem da União Europeia – Alqueva -, o desenvolvimento sustentável 

pretendido é preterido à lógica das concorrências, ignorando ou atrasando incompreensivelmente a implementação de 

medidas capazes de potenciar infraestruturas estratégicas já existentes, tão importantes para o País, as quais mereceriam 

outra participação democrática e efetiva, designadamente, considerando as propostas dos órgãos e eleitos locais, dos 

centros de saber existentes na Região, do tecido empresarial e das forças sociais e culturais existentes no Alentejo. A 

Democracia não pode falhar pelo que se exige que o Alentejo não continue a perder coesão social e territorial com o 

resto do país. “ 
(...) 

“O modelo assente exclusivamente na “competitividade” territorial actual não gera coesão social, territorial, 

ambiental e energético e é fator de enfraquecimento, de disputas estéreis e quebra de solidariedade. Persistir 

no mesmo rumo só pode resultar em mais desastre.” 
(...) 

“O Alentejo pode ser uma “Região Modelo” do Século XXI se o modelo de Ordenamento e de Planeamento 

do seu território assentar num novo paradigma de preservação e valorização  do seu precioso património 

ambiental, em que o sistema ferroviário modernizado e eletrificado seja assumido como um pilar 

determinante para a circulação de mercadorias e passageiros e em que a participação democrática na sua 

elaboração seja efetiva.” 
(...) 

“A Plataforma Alentejo tem consciência das dificuldades financeiras do País e compreende que nem tudo 

poderá ser feito no imediato. Mas, o alargamento do prazo do H2020 para H2023 e o PNI2030 permitem 

planear e executar uma estratégia de acessibilidade sustentável.  
 

É preciso definir objetivos e prioridades, planear e calendarizar, avançar no imediato com os estudos e os 

projectos de execução e apresentar candidaturas tendo presente que o Alentejo ainda é território de “objetivo 1”, 

logo passível de obter financiamentos da União Europeia a fundo perdido superiores a 85%.Esta condição  pode 

alterar-se de um momento para o outro (ter presente que o crescimento económico do Alentejo é uma realidade e 

não esquecer que os milhares de imigrantes que produzem riqueza não constam como população para o rácio 

PIB/habitante) o que representaria um enorme prejuízo para Portugal. “ 
( In “Exposição: É URGENTE DESENVOLVER  A ESTRATÉGIA INTEGRADA DE ACESSIBILIDADES!) 
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SIM! AS ACESSIBILIDADES SÃO UMA PRIORIDADE! 

 

 

AGENDA  
9:00 h – Recepção e instalação dos participantes 

 

9:30 h – Abertura dos Trabalhos da Convenção  

➢ 9:30h – Representante da CCDRA 

➢ 9:40h – Eng.º Claudino Matos – Director Executivo da ACOS, Secretariado da Plataforma 

Alentejo  

 

10:00h Tema 1 – “PORTO DE SINES E AEROPORTO DE BEJA - INFRAESTRUTURAS 

ESTRATÉGICAS DE INTERESSE NACIONAL E REGIONAL”  

 

 Moderador: Professor Dr. João Paulo Trindade – Presidente do Instituto Politécnico de Beja  

➢ 10:00h – Prof. e Investigador Manuel Tão, Grupo Técnico de Apoio à Plataforma Alentejo     

➢ 10:15h – Eng.º José Luís Cacho – Presidente do Conselho de Administração do Porto de 

Sines   

➢ 10:30h – Dr. António Ceia da Silva – Presidente da Região de Turismo Alentejo e Ribatejo 

➢ 10:45h - A palavra aos participantes (perguntas e comentários 3 minutos por participante) 

➢ 11:30h- Esclarecimentos finais dos oradores  

 

12:00h Tema 2 – “INFRAESTRUTURAS DE ACESSIBILIDADE FERROVIÁRIAS E 

RODOVIÁRIAS – sua importância estratégica e prioridades”  

 

Moderador: Dr. Luís Vasco Borba, Vice-Presidente do NERBE/AEBAL 

➢ 12:00h – Mestre Eng.º Elio Bernardino, Grupo Técnico de Apoio à Plataforma Alentejo  

➢ 12:15h – D. António Garcia Salas, Coordenador e Porta Voz de SUDOESTE IBÉRICO EN 

RED 

➢ 12:45h - A palavra aos participantes  

 

13:00h – Refeição ligeira no local 

 

14:00h – Reinício dos trabalhos da Mesa 2 

➢ 14:00h - A palavra aos participantes 

➢ 14:30h - Esclarecimentos finais dos oradores 

 

15:00h – “PROTA EM REVISÃO E O PLANO INTERMUNICIPAL - MODELO DE 

ORDENAMENTO E PLANEAMENTO”  

 

Moderador: Professor Doutor Jacinto Vidigal - Universidade de Évora 

➢ 15:00h – Mestre Eng.º Carlos Gaivoto, Grupo Técnico de Apoio à Plataforma Alentejo  

➢ 15:15h -Arqª Fátima Bacharel, Diretora Regional dos Serviços de Ordenamento do 

Território da CCDRA  

➢ 15:30h – Dr. Nelson Brito, Presidente do Conselho Regional da CCDRA 

➢ 15:45h - A palavra aos participantes 

➢ 16:30h – Esclarecimentos finais dos oradores 

 

18:00h – Encerramento  

 

➢ 18:00h – Dr. Jorge Pais, Presidente do NERPOR, Secretariado da Plataforma Alentejo 
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Informações Complementares: 

 

◆ A participação na Convenção é livre mas de inscrição obrigatória junto do 

Secretariado da Plataforma Alentejo até ao dia 10 de Setembro de 2019 através do 

telefone 965 972 372  ou do e.mail plataforma.alentejo18@gmail.com A participação na 

Convenção estará limitada à capacidade do auditório onde irá ter lugar e obedecerá à 

ordem das inscrições com prioridade para representantes das instituições, associações e 

organizações. 

◆ As intervenções dos oradores convidados para as Mesas Temáticas que desejarem ver 

distribuídas as suas intervenções, entre os participantes da Convenção credenciados,  

deverão enviar as mesmas por escrito, para o Secretariado da Plataforma Alentejo, 

impreterivelmente, até ao dia 10 de Setembro. 

 

 

SIM! AS ACESSIBILIDADES SÃO UMA PRIORIDADE! 

 

O Secretariado da Plataforma Alentejo 

 

 

 
                                          

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B351965972372&hl=pt_PT&authuser=0
mailto:plataforma.alentejo18@gmail.com

