
Base para uma Proposta de

Visão Estratégica 

para o Concelho de Aljezur



1 - Aljezur atraente e dinâmico
Aljezur 2011

Baixa densidade populacional 
e envelhecimento da população 
residente.

Expansão/aglomerados 
urbanos desarticulados.

Rede de acessibilidades ainda 
com deficiências.
Fraca oferta de infra-estruturas 
culturais(inexistência de  
biblioteca municipal/centro 
cultural).

Aljezur 2021

Concelho capacidade de fixar os seus jovens.

Concelho com áreas urbanas qualificadas.

Concelho detentor de um modelo de mobilidade 
sustentável que englobe todos os grupos sociais.

Concelho com uma rede de acessibilidades 
(transportes públicos, estradas, ciclovias, vias 
pedonais, etc.) desenvolvida e adequado.

Concelho com infra-estruturas adequadas às 
necessidades.

Concelho que dá prioridade à qualidade de vida 
dos residentes.



2 - Aljezur empreendedor e palco de novas 

oportunidades
Aljezur 2011

Sector empresarial “tímido”, 

muito particularmente em 

actividades ligadas à agro-

pecuária, florestal, pesca, 

comércio e turismo.

Falta de mercado de trabalho.

Fraca participação pública.

Fraco empreendedorismo 

local.

Aljezur 2021

Concelho que estimula a criação de empresas, 
privilegiando o espírito inovador.

Concelho potenciador de formação e qualificação 

profissional, aberto e atento à evolução 

tecnológica e TIC.

Concelho que abre janelas de oportunidades, 

potenciando o valor do seu património e dos 

produtos locais.

Concelho que fomenta o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços de turismo sustentável 

e de natureza e a valorização de fileiras agro-

florestais sustentáveis. 

Concelho valorizador e estimulador da 

participação pública.



3 - Aljezur, um concelho ordenado e exemplar

Aljezur 2011

Necessidade imediata de rever 
o PDM.

• Forte constrangimento de 

instrumentos de ordenamento 

do território/sobreposição de 

planos.

Aljezur 2021

Concelho bem estruturado e ordenado, 
requalificado/edificado sob construções 
habitacionais ajustadas às necessidades 
populacionais.

Concelho protector e respeitador da 
natureza e da qualidade ambiental e 
paisagística.

Concelho educador e cumpridor de boas 
práticas ambientais.

Concelho eficiente no desempenho 
ambiental e energético das actividades 
económicas e sociais, promotor de 
mudanças de hábitos e comportamentos.

Concelho desenvolvido em novas práticas 
e estratégias de cooperação inter-
institucional e do governo local.

• Concelho desenvolvido em novas práticas e estratégias de cooperação inter



4 - Aljezur, um concelho com identidade

Aljezur 2011

Risco de perda de identidade 

e fraca valorização dos 

recursos locais.

Aljezur 2021

Concelho abundante e orgulhoso dos seus 

produtos endógenos, com modelos sustentáveis 

de exploração dos recursos naturais.

Concelho abundante em circuitos e itinerários 

associados ao usufruto e conhecimento do 

património natural, cultural e etnográfico , 

promotores da coesão comunitária.

Concelho que se afirma pela valorização das suas 

especificidades ambientais enquanto factor de 

mobilização social e económica a longo prazo.


