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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Aqui se apresenta o documento estratégico que há cerca de um ano tem vindo a ser produzido pela
Sociedade de Consultores “Augusto Mateus e Associados”, sob coordenação do Prof. Augusto Mateus.
Naturalmente que este documento acolheu os contributos imprescindíveis dos actores locais, técnicos
e funcionários municipais, autarcas, executivo municipal, empresários e investidores, instituições de
carácter social, cultural, desportivo, e bem assim da população do concelho, através de inquéritos de rua
ou de entrevistas individuais. Este trabalho reflecte dois níveis de abordagem ao futuro do concelho: o
Plano de Acção até 2013, uma visão de curto prazo, e a estratégia de desenvolvimento Coruche 2020, num
horizonte de médio prazo.
Em síntese, o desenvolvimento de Coruche passará por três eixos fundamentais, assentes no crescimento
urbano, alicerçado no reforço da atractividade residencial, no fortalecimento da actividade económica do
concelho e o incremento e diversificação do tecido empresarial, numa relação saudável e harmoniosa com
os recursos naturais e qualidade de vida que hoje caracterizam o território Coruchense.
Estes objectivos, muito ambiciosos reconheça-se, serão atingidos com a concordância favorável de várias
acções, umas de iniciativa local – marketing territorial, regeneração urbana, melhoria da mobilidade e
acessibilidades, investimentos infra-estruturais nas áreas social, desportiva, cultural, ensino e saúde,
políticas de promoção da habitação e incentivo ao investimento, novos instrumentos de gestão do
território – P.R.O.T., P.D.M., Agenda 21 Local, Carta Educativa, etc – e ainda iniciativas de política nacional –
N.A.L:, Plataforma Logística do Poceirão, reforço das acessibilidade rodoviárias (I.C.10 e I.C.13) e ferroviárias
(corredor de ligação do Norte e Oeste com o N.A.L., T.G.V. e Poceirão).
Os recursos tradicionais do concelho – agricultura e floresta – derivados da dicotomia Lezíria/Charneca
devem continuar a ser potenciados, numa clara opção de sustentabilidade ambiental.
A qualidade de vida, o desenvolvimento económico e o respeito pelos valores culturais e ambientais da
“nossa terra” são, em resumo, os objectivos orientadores desta estratégia para o futuro.
Vamos inventar o futuro na convicção firme de que “o caminho se faz caminhando” e que é definindo o
rumo que os sonhos se tornam possíveis.

Um abraço amigo.

Presidente da Câmara Municipal de Coruche
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CORUCHE: O DIAGNÓSTICO DE UM
CONCELHO RURAL NO ALCANCE
DE NOVOS VECTORES URBANOS

Plano Estratégico de Desenvolvimento - Coruche 2020

Posicionamento e integração territorial do concelho de Coruche

Coruche, situado na margem sul do rio Tejo, assume-se como um território de “charneira” por excelência,
confortável e estrategicamente apoiada na diversidade e dinâmicas (Figura 1-1) resultantes da sua
condição de território de transição entre o Ribatejo e o Alentejo. O concelho divide-se em oito freguesias
- Coruche, Couço, Lamarosa, Branca, Fajarda, Biscainho, Erra e Santana do Mato – numa extensão territorial
de 1.114,7 km2 que o torna o concelho mais extenso do distrito de Santarém e o 10º a nível nacional,
factor que, conjugado com uma dimensão populacional aproximada de 20.000 habitantes e uma baixa
densidade populacional (17,8 habitantes/Km2), consubstancia uma tipologia de povoamento disperso.
Coruche insere -se, administrativamente, na região da Lezíria do Tejo, estabelecendo fronteira com
nove concelhos distribuídos por quatro NUTS III - Montemor- o -Novo e Arraiolos (Alentejo Central),
Montijo (Península de Setúbal), Mora e Ponte de Sôr (Alto Alentejo) e Benavente, Salvaterra de
Magos, Almeirim e Chamusca (Lezíria do Tejo). Esta posição de charneira, aliada ao posicionamento
estratégico de proximidade a Lisboa, num contexto de boas acessibilidades (A6 e A13) e à localização

Figura 1-1: Posicionamento Geográfico do Concelho de Coruche
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no ponto de confluência de 3 eixos de fluxos de tráfego importantes (Lisboa/Setúbal - Beiras/
Espanha - Santarém/Sul), comprova a diversidade das geometrias funcionais de articulação em
que o concelho se insere, fortalecendo simultaneamente os indícios de intensificação futura das
opções de inserção do concelho em cadeias de escala e temática variável, com impacto sobre as
dinâmicas de desenvolvimento territorial.
As especificidades inerentes ao vasto território de Coruche, nomeadamente, a significativa dispersão
populacional e a ausência de aglomerados populacionais urbanos de envergadura, aliada à diversidade
territorial que encerra nas suas fronteiras, constituem factores que lhe atribuem características próprias e
distintivas e lhe conferem desafios estratégicos de relevância estrutural.
Enquanto território de ruralidade vincada, Coruche evidencia índices de urbanização pouco
expressivos (apenas 13,6% da população concentra-se em lugares com 2.000 ou mais habitantes), o
que sintetiza, por um lado, as características do tradicional modelo de habitação característico
dos territórios da zona onde Coruche se insere assente nos designados “foros”, com o consequente
refreamento da capacidade de afirmação de núcleos urbanos mais coesos e centralizadores de massa
crítica e as resultantes dificuldades de estruturação, rentabilização e eficiência na cobertura de
infra- estruturas básicas e, por outro lado, personificam os pressupostos de qualidade de vida
assentes na “tranquilidade”, “usufruto da natureza” e “desafogo vivencial” que se assumem
como factores distintivos do território de Coruche.
A extensão territorial de Coruche permite-lhe conjugar uma diversidade de ecossistemas e paisagens
que abrangem desde extensas áreas verdejantes, frequentemente interrompidas por rios e ribeiras que,
em percursos mais ou menos sinuosos, alimentam açudes e barragens, até espaços mais áridos e secos
onde proliferam os resistentes sobreiros e pinheiros mansos, com impacto significativo na preservação
e equilíbrio da fauna e da flora e com importante valor paisagístico e económico. O fértil Vale do Sorraia,
atravessado pelo rio com o mesmo nome, o clima atlântico-mediterrânico e a vocação das “gentes” de
Coruche, elevou este território à condição de espaço de excelência para o desenvolvimento de actividades
agrícolas, sector que marca decisivamente o respectivo perfil de especialização produtiva, tipificado nas
extensas manchas verdes dos campos de plantação de arroz, milho e tomate. Também a paisagem
do montado de sobro constitui uma marca identitária nos territórios a Sul do Tejo (destacando-se o
posicionamento de Coruche neste contexto) não apenas pelos produtos associados e resultantes da
extracção de cortiça, mas simultaneamente, pela relevância económica e social que detém na estrutura
do emprego, exportações e produção do concelho e da região e que eleva Portugal a uma posição de
liderança internacional neste sector de actividade económica.
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O território de Coruche conjuga um leque expressivo de potencialidades em espaços naturais de
riqueza paisagística inconfundível que podem ser apreciados percorrendo os trilhos, caminhos e
percursos abertos no sentido da descoberta e integração na natureza, num espaço onde a ruralidade é
marcante mas onde se afiguram como necessária a existência de efectivos vectores de urbanidade,
alicerçados nos principais pólos urbanos do concelho, como suporte das suas diversas povoações,
marcada e assumidamente inseridas em espaços rurais e nas quais não é possível replicar o conjunto
de equipamentos oferecidos pelos aglomerados de maior concentração populacional.

A Vila de Coruche e a aprazibilidade da frente ribeirinha do Sorraia

A Vila de Coruche, sede de concelho coroada por um centro histórico agradável, vigiada pelo Santuário
de Nossa Senhora do Castelo (Caixa 1-1) e acessível pelas “sete pontes de Coruche”, constitui-se
actualmente, neste panorama predominantemente rural, enquanto pólo urbano de excelência, detendo
responsabilidades efectivas de geração de efeitos indutores e difusores de desenvolvimento.
Contudo, assume-se nesta etapa de expectável progresso e desenvolvimento territorial, a importância da
consolidação do posicionamento de outros núcleos urbanos complementares - o caso exemplar do Couço
- enquanto factor especialmente relevante num concelho com uma grande área e, portanto, perante a
necessidade de estruturar uma rede de pólos urbanos estratégicos, difusores de desenvolvimento
e garantes de coesão territorial.

A continuidade da temática de um modelo vivencial assente na “tranquilidade” e na “aprazibilidade”
concedidas por uma frente ribeirinha com uma singular relação com o rio Sorraria, enquanto
características distintivas de Coruche face a outros territórios de proximidade, exige que os
peculiares contornos de ruralidade que conferem ao território coruchense traços identitários
sejam avolumados com traços subtis, porém consistentes e notórios, de modernidade residencial,
de agitação cultural e iniciativa económico-empresarial. Tecem-se, hoje, comentários desgarrados
que vão explicando o decréscimo populacional e de centralidade económica que o concelho tem vivido,
com base em factores como a perda de vivacidade do centro histórico de Coruche, a debilidade das
estruturas comerciais e de serviços, as defesas dos habitantes na aceitação da mudança ou a dificuldade
em incorporar algumas tónicas de urbanidade e animação às características dominantes de pacatez e
pequenez de um ambiente tipicamente rural.
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Caixa 1-1: Santuário de Nossa Senhora do Castelo

No monte sobranceiro à vila ergue-se esta ermida da invocação de
Nossa Senhora do Castelo no local onde, outrora, se levantava um
castelo que foi cenário de frequentes escaramuças entre muçulmanos
e cristãos, nos alvores da nacionalidade.
Quando, em meados do séc. XII, a Reconquista Cristã chega ao Vale
do Tejo e procura avançar para Sul, Coruche torna-se num importante
lugar estratégico. Encravada nos domínios sarracenos, Coruche viu a sua
importância aumentar desde a tomada de Santarém, tendo constituído
um importante posto avançado para a defesa da cidade escalabitana e,
ao mesmo tempo, uma atalaia pronta a anular as investidas inimigas. D.
Afonso Henriques manda então reedificar o Castelo de Coruche depois
de ter sido tomado aos mouros e, em 1176, coloca-o à guarda dos
freires da Ordem Militar de Aviz, sob a chefia de D. Gonçalo Viegas de
Lanhoso. Em 1180 ou 1181 chega a Coruche uma incursão almóada que
arrasa o castelo, mata parte dos seus habitantes sendo outros levados
como escravos e prisioneiros de guerra. Todavia, D. Afonso Henriques,
já no fim da vida, promoveu fortemente o desenvolvimento de Coruche
depois da tomada definitiva da povoação aos mouros, dando-lhe
garantias, privilégios e concessões atraindo grande número de colonos.
A 26 de Maio de 1182 o nosso primeiro monarca concede a Coruche
carta de foral. Este voltou a ser confirmado pelos reis D. Sancho I (1189),
D. Afonso II (1218) e D. Manuel I (1513).

A imagem de Nossa Senhora do Castelo que se venera na Igreja deste
Santuário é de origem antiga e tem sido objecto de grande fervor
religioso por parte da população coruchense, e não só, que lhe dedica
anualmente uma festa em Sua honra no dia 15 de Agosto. Em 10 de
Março de 1657 foi erecta a irmandade de Nossa Senhora do Castelo
e confirmado o seu “compromisso” ou estatuto. Em 1777 os Irmãos
determinam fazer uma igreja nova. Os restauros e remodelações,
melhoramentos e ampliações várias ao longo dos anos em que o
espaço cultural foi sendo alargado para albergar o crescente número
de fiéis. A igreja é simples e acolhedora e numa das suas paredes pode
ver-se uma pintura a óleo que, segundo a tradição, representa D. Afonso
Henriques. Na sacristia, o observador desprevenido fica surpreso com
o impressionante testemunho de fé. As paredes estão revestidas de
centenas de fotografias de jovens militares coruchenses mobilizados,
nos anos 60 e 70, para a guerra em África e que assim, se entregavam
à maternal protecção da sua padroeira. Podem ver-se também oito
ex-votos – pequenas pinturas a óleo – representando outros tantos
milagres realizados pela Senhora do Castelo. Do miradouro que
actualmente circunda o Santuário de Nossa Senhora do Castelo
avista-se um deslumbrante panorama sobre a Vila de Coruche e sobre
a várzea, numa planície a perder de vista, onde os campos do Sorraia se
desdobram em tons de verde e oiro até à linha do horizonte.

Excertos de “Monumentos de Interesse Histórico e Turístico do Concelho de Coruche”, Mário Justino Silva,
Edição Associação para o Estudo e Defesa do Património Cultural e Natural do Concelho de Coruche, 1996
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Uma Vila de
excelência funcional e
um território coerente
com um modelo
residencial de
desafogo…

Um enquadramento
territorial de elevada
diversidade
paisagística…
… marcado pela
água, terra e sol…
… diverso na fauna e
na flora e extenso na
mancha florestal.

Uma importante
encruzilhada
estratégica de
diferenciação de
actividades
económicas.
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Um Território Diverso…

Um Presente Promissor…

… encarados como
factor de
diferenciação e
atractividade
territorial.

Câmara Municipal de Coruche

…com aposta nos vectores
culturais e no património natural
e ambiental como instrumento de
atractividade residencial e
turística…

Um Futuro com Potencial de Afirmação…

Uma Estratégia de Desenvolvimento Territorial

Abertura de caminhos para um
futuro promissor e congregador
de dinâmicas de coesão e
competitividade…

... no enquadramento de um
dinamismo importante de
promoção da inovação…
…e aproveitamento dos novos
impulsos e dinâmicas no contexto
global de potenciação de novas
oportunidades e reconversão de
ameaças.
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A dinâmica populacional e económica do concelho de Coruche
O concelho de Coruche tem sofrido um decréscimo populacional acentuado (Quadro 1-1), como
resultado da existência de movimentos populacionais migratórios e naturais desfavoráveis, combinados
numa incapacidade de reforçar a atractividade populacional exercida pelo concelho. O fenómeno do
envelhecimento populacional é também notório no concelho e materializa-se numa pirâmide etária
desequilibrada, com predominância dos estratos etários mais envelhecidos (27% da população tem 65 e
mais anos, quando em Portugal este referencial é de 17%, em detrimento da população jovem onde 21%
apresentam idades inferiores a 24 anos, face aos 27% do País).

Causa e consequência deste cenário, o posicionamento do concelho de Coruche nos referenciais de poder
de compra e rendimento colectável – inferior à média da Lezíria e significativamente aquém do registo
nacional - reflecte a menor capacidade de retenção/atracção de população qualificada e de unidades
empresariais inovadoras, em comparação com concelhos vizinhos integrados mais activamente na
lógica de polarização exercida pela capital, como o Montijo, Benavente e Vendas Novas. Por outro lado,
o perfil de habilitações da população residente em Coruche revela um défice habilitacional acentuado,
com predominância de baixos níveis de instrução (42% da população activa residente detentora do 1º
ciclo do ensino básico, face à média nacional de 31%; 8% detentora de instrução média/superior, face ao
referencial nacional de 16%).

Esta realidade encontra sinais de evolução positiva, traduzida numa expressiva adesão da população
do concelho à iniciativa Novas Oportunidades, pelo seu impacto esperado no incremento de
competências e qualificações do capital humano. Este reforço tendencial do perfil de competências
da bacia de mão -de -obra do concelho encontra também contributos no papel desempenhado
pela Escola Profissional de Coruche e pela Universidade Aberta, ao nível da formação profissional e
do ensino à distância.

Identifica-se como possibilidade de Coruche inverter esta dinâmica demográfica desfavorável,
a captação de novos fluxos populacionais direccionados para a Lezíria do Tejo, que apresenta ganhos
populacionais na ordem dos 3,4%, explicados pela compensação de movimentos migratórios favoráveis
(5%) face a um crescimento natural de sinal negativo (-1,5%).
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Os cenários referenciais de evolução da concentração populacional em torno da região de Lisboa
fazem antever, ao longo dos próximos anos, um alargamento do raio e coroas de polarização
exercidas pela capital Lisboa e, como tal, da população residente nestes anéis de influência, sendo,
portanto, razoável a expectativa de que o cenário de expansão populacional vivido pela região Lezíria do
Tejo se mantenha, e que Coruche possa estruturar o seu potencial de atractividade por forma a constituir
um concelho ganhador na captação de novos residentes.

Quadro 1-1: O posicionamento de Coruche no contexto regional e nacional

População Residente
Concelho /
Região
2007

Taxa de Crescimento
Populacional

Densidade
Populacional

Índice de
Envelhecimento

Pop. com activ.
económica e
habil. de nível
médio/superior

Pessoal ao serviço
(estabelec.)

Índice
Poder de
Compra

2007

2001

2007

2005

Índice

%

1991-01

2001-07

2007
Nº hab./Km

Nº

%

%

%

Alcochete

16.813

5,8%

27,9%

29,2%

131,0

100,0

16,4%

5.439

6,3%

141,5

Almeirim

22.826

7,9%

2,7%

4,0%

102,8

139,8

12,3%

5.482

6,3%

90,9

Alpiarça

8.258

2,9%

4,1%

2,9%

86,6

182,6

10,7%

1.521

1,8%

75,5

Benavente

27.719

9,6%

26,8%

19,2%

53,2

97,3

10,2%

9.911

11,4%

106,6

Chamusca

11.073

3,8%

-6,4%

-3,6%

14,8

225,4

6,4%

1.977

2,3%

61,9

CORUCHE

19.898

6,9%

-9,7%

-6,7%

17,8

231,3

7,9%

4.632

5,4%

73,1

Golegã

5.567

1,9%

-6,0%

-2,5%

72,7

163,3

10,9%

1.062

1,2%

78,7

Montijo

41.210

14,2%

8,7%

5,2%

118,4

105,7

14,2%

12.987

15,0%

132,8

Montemor-o-Novo

18.494

6,4%

-0,3%

-0,5%

15,0

235,1

10,9%

4.437

5,1%

80,0

5.295

1,8%

-12,1%

-8,5%

11,9

296,9

8,1%

1.029

1,2%

68,7

Palmela

61.758

21,3%

21,7%

15,8%

133,4

102,6

14,1%

25.660

29,6%

108,7

Ponte de Sor

17.203

5,9%

1,9%

-5,2%

20,5

185,6

9,6%

4.266

4,9%

75,5

Salvat. Magos

21.398

7,4%

6,2%

6,1%

87,7

144,1

7,7%

4.752

5,5%

80,5

Vendas Novas

12.225

4,2%

10,9%

5,2%

55,0

169,5

11,5%

3.419

3,9%

92,2

Lezíria do Tejo

249.254

3,4%

3,5%

58,3

147,2

12,4%

89,9

10.617.575

5,0%

2,5%

115,3

113,6

16,4%

100,0

Mora

Portugal

2

Nº

%

PT=100

Fonte: INE, Estimativas da População, 2007; Censos 2001; Quadros de Pessoal, 2007, Estudo do Poder de compra Concelhio, 2005
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As articulações funcionais estabelecidas com concelhos e regiões envolventes

A incapacidade interna de criação de postos de trabalho diversificados, em larga medida relacionada
com as dificuldades verificadas em reformular a lógica produtiva ancestralmente centrada em torno do
potencial agrícola do concelho e, portanto, criar alternativas de emprego com capacidade de fixação
de população mais jovem e qualificada, justifica os significativos movimentos pendulares que se
registam diariamente de e para o concelho (Figura 1-2), verificando-se que (i) 27,1% da população
residente empregada trabalha fora do concelho de Coruche, (ii) 10,6% dos postos de trabalho do concelho
são ocupados por não residentes e (iii) que a população residente empregada não cobre o número de
postos de trabalho gerados no concelho (a relação população residente versus postos de trabalho criados
materializa-se numa taxa de cobertura de 81,5%).

A combinação do perfil de especialização produtiva do concelho e dos respectivos reflexos nas
competências detidas pela sua bacia de mão-de-obra (know-how, especialização, experiência técnica,
cultura e perfil sócio-económico, etc.), com a existência de um baixo nível médio de habilitações,
explica o facto de serem as actividades económicas relacionadas com a agricultura, produção
animal, caça e agricultura, com o comércio por grosso e a retalho, e com a construção, as que
mobilizam maiores fluxos de circulação de pessoas nos seus movimentos diários para o trabalho,
de e para Coruche. Estas actividades económicas são responsáveis por cerca de 52% dos fluxos totais
de movimentos pendulares motivados pelo trabalho, de e para Coruche. No contexto dos movimentos
pendulares laborais, Coruche mantém relações expressivas e recíprocas com alguns dos concelhos mais
próximos, como Lisboa, Benavente, Almeirim, Salvaterra de Magos, Montijo, Santarém, Vila Franca de Xira
e Montemor-o-Novo, comprovativos de uma plena articulação com concelhos da Grande Lisboa.

Esta proximidade funcional ao principal pólo urbano, económico e empresarial do País, reforça
as perspectivas de aprofundamento do posicionamento de Coruche nas tendências de expansão da
Área Metropolitana de Lisboa, acarretando simultaneamente desafios decisivos correspondentes ao
cumprimento dos pressupostos inerentes a uma integração autêntica e justificada de forma mais
expressiva pelos argumentos de atractividade (residencial, económica, funcional, etc.) do que pela
mera continuidade geográfica.

É, também, reconhecida em Coruche uma dinâmica de trabalho informal, em particular nas épocas de
tiragem de cortiça e apanha de pinhas, que trazem para o território força de trabalho temporária e que,
apesar de não se reflectirem nas estatísticas oficiais, apresentam efectivos contributos para a economia
do concelho. Este é, simultaneamente, um dos factores que justifica o facto de Coruche manifestar uma
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capacidade significativa de contenção de fenómenos de desemprego, face a períodos conjunturais de
aumento de desemprego à escala nacional. De facto, perante a conjuntura recessiva vivida na economia
portuguesa, os reflexos que se têm feito sentir ao nível do aumento do desemprego têm-se manifestado,
em Coruche, de forma menos gravosa e, até, contra-cíclica.

Figura 1-2: Intensidade de Movimentações Laborais, 2001

A coroa de
articulaçõesde
natureza
laboral…
… coloca a
AMLno grupo
de territórios
receptoresde
força detrabalho
oriundade
Coruche…
… e os
concelhosde
fronteira
enquanto
principais
emissoresde
força de trabalho
paraeste
território.

Fonte: INE, Censos 2001
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Uma especialização produtiva onde sobressai a vocação agrícola

A agricultura é uma actividade económica com peso na história de Coruche, remontando à era
da dominação romana na época de pacificação das zonas conquistadas pelos romanos, direccionadas
para as regiões mais ricas do ponto de vista agrícola, nomeadamente nos terrenos férteis do Vale do
Sorraia, predominando na altura a produção de cereais, azeite, bolota, figueira e vinha. Actualmente, a
especialização produtiva deste concelho ribatejano apresenta um significativo vínculo à herança de um
passado marcado por uma profunda ligação à terra e à cultura tradicional, predominando a produção
de arroz, milho, tomate e produtos hortícolas, embora com sucessivas e importantes alterações do
perfil produtivo devido a alterações na política de apoios da PAC, que ditou o fim de algumas produções
agrícolas em Portugal (de que são exemplo a beterraba e o tabaco), para além de mutações na lógica
de gestão da propriedade latifundiária, novas perspectivas de fruição da “terra” e modernização dos
pressupostos de desenvolvimento da actividade agrícola.
No cômputo geral, Coruche apresenta um padrão de especialização definido e vincado em sectores
de actividade de cariz tradicional, inserindo-se num território em que coexistem concelhos com
perfil idêntico. O perfil produtivo de Coruche é caracterizado pela prevalência de actividades ligadas à
Agricultura e Silvicultura, à Indústria Alimentar - que acompanham o perfil de especialização de emprego
da respectiva região de inserção (Lezíria do Tejo) - à Indústria da Cortiça (sobretudo a indústria da cortiça,
mas também as pequenas unidades de fabricação de obras de carpintaria para a construção) e também,
à panificação e pastelaria (muito pequenas unidades industriais). A estrutura dimensional do tecido
empresarial do concelho (sob o ponto de vista da distribuição do emprego por escalões de dimensão
dos estabelecimentos) apresenta-se muito atomizada, demonstrando a prevalência de pequenos e muito
pequenos estabelecimentos. Esta é uma característica tipicamente associada a perfis produtivos ligados
à exploração agrícola, que tendem a verificar uma maior concentração de emprego em microempresas, e
que funciona como um factor de estabilização do mercado laboral em caso de deslocalização de empresas
para outros territórios.
A efectiva vocação agrícola de Coruche é confirmada quer pela superioridade do peso que
representam os trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos de Coruche ligados à actividade
agrícola (21% do total de trabalhadores por conta de outrem - Gráfico 1-1) face a territórios envolventes
(em que o peso do emprego neste sector de actividade desce substancialmente), quer pela ocupação
sectorial da população residente activa do concelho, que se eleva para cerca de 38%, neste caso ao
permitir incorporar também a representatividade de uma população que tem actividade económica, quer
em regime de exclusividade (trabalhador por conta própria ou por conta de outrem) quer em regime de
complementaridade (auto-consumo).
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Este perfil é particularmente relevante na abordagem estratégica a desenvolver para o território de
Coruche, particularmente, no contexto actual de crise no sector agrícola e tardia aposta na industrialização

Um concelho com

que na década de 80 emergia nos concelhos da região, de êxodo populacional do meio rural, de

uma estrutura

incapacidade de criar alternativas em termos de criação de emprego nomeadamente, no sentido da

de emprego

fixação de recursos humanos qualificados, e de questionar a necessidade da mudança de paradigma de

polarizada pelas

desenvolvimento do sector.

actividades ligadas
ao sector primário,
destacando-se no

Gráfico 1-1: Estrutura do Emprego deTrabalhadores
por Conta de Outrem
por Sectores de Actividade Económica, 2006

contexto dos territórios
de referência.
A incidência do
perfil produtivo de
Coruche no sector
agrícola e indústrias
relacionadas com
a cortiça, implica,
no contexto global
de emergência de
novos paradigmas
de desenvolvimento
das actividades
ligadas à “terra”, uma
aposta efectiva na
inovação de processos
e produtos, visando
conceder uma nova
dinâmica competitiva
ao tecido produtivo
de Coruche.
Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional, 2007
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A relevância da mancha florestal, dos sobreiros e do pinheiro manso

O concelho de Coruche é reconhecido como um dos mais importantes centros agrícolas do país, sendo
constituído por duas zonas distintas: a zona do Vale do Sorraia, em que as vastas lezírias do Sorraia
se estendem para além das orlas oriental e ocidental do concelho e que este afluente do Tejo, o Sorraia,
fertiliza, favorecendo a intensa actividade agrícola e pecuária que ali se desenvolve, e a zona de Charneca,
cuja mancha florestal é constituída principalmente por pinheiro manso e montado de sobro, do qual se
extrai 10% da cortiça nacional e que torna Coruche o primeiro produtor mundial a nível concelhio.

O Pinheiro Manso é uma das resinosas com maior interesse económico em Portugal sendo uma espécie
marcadamente mediterrânica e, dada a sua elevada rusticidade, vegeta em quase todo o território
nacional (ocupando aproximadamente 83.900 hectares) e assume um papel preponderante na economia
das explorações florestais de algumas regiões da Península Ibérica. Portugal e Espanha possuem cerca
de 500.000 hectares de povoamentos de Pinheiro Manso, que representam cerca de 85% da distribuição
mundial desta espécie, presente também em noutros países da bacia mediterrânica. Portugal e Espanha
assumem a posição de líderes mundiais na produção de pinha/pinhão (indústria alimentar), sendo este
um mercado especialmente direccionado para a exportação, e em franco crescimento. A exigência de
manutenção do posicionamento no mercado internacional tem implicado o aumento na profissionalização
desta cultura, tendo-se realizado investimentos por parte dos produtores florestais, quer em Portugal quer
em Espanha por exemplo, ao nível da arborização, gestão florestal e na exploração/colheita e também ao
nível da Investigação, Desenvolvimento e Experimentação.

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra cerca de 24.700 hectares de área florestal afecta a pinheiro
manso (29% da área total nacional). Esta espécie ocupa também, uma extensa área florestal no território
de Coruche de onde se extrai a pinha e retira o pinhão, produto endógeno deste território ao qual se alia
a extracção de resina e madeira, apresentando importantes valias económicas em termos de ocupação de
população empregada e produção.
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O montado de sobro é também, um elemento marcante da paisagem coruchense, abrangendo
cerca de 50% da área do concelho e constituindo a maior mancha contínua de montado de sobro
do País (730.000 hectares que assumem o estatuto de espécie florestal dominante em Portugal).
A sua influência repercute -se no perfil produtivo de Coruche, que apresenta uma forte incidência
sobre as actividades industriais relacionadas com a extracção e transformação de cortiça e estende se à magnitude da actividade na dimensão nacional, nomeadamente, a respectiva importância em
termos de projecção internacional da economia portuguesa, que concentra a maior área mundial
de montado de sobro (32%), a maior produção média anual mundial de cortiça (52%) e a maior
capacidade exportadora a nível mundial (60%).

Os processos de reflorestação e a implementação de medidas de protecção, que impedem o abate de
sobreiros ou a conversão de montados noutras utilizações, permitiram aumentos ligeiros de áreas de
montado, garantindo-se a continuidade desta importante actividade económica. Note-se que, nas
últimas décadas a reflorestação contribuiu em cerca de 1%/ano para o aumento da área de sobreiro, em
Portugal, tendo-se assistido à plantação de cerca de 150 mil hectares de sobreiro na Península Ibérica.
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Figura 1-3: A representatividade internacionalde Portugal no sector da cortiça

A área de Montado de Sobro totaliza 2.277.700 hectares a
nível mundial e a produção média anual de cortiça perfaz
as 299.300 toneladas.
A Península Ibérica centraliza mais de metade da área de
montado e da produção de cortiça.
Portugal assume um posicionamento destacado quer
em termos de área (32%) quer ao nível de quota de
produção (52,5%).
Portugal assume-se como maior exportador mundial
de cortiça, ao qual se acrescenta um conjunto de países
identificados como importantes produtores e outros que,
não o sendo, o caso dos EUA, desenvolvem dinâmicas
importantes de importação, transformação e posterior
exportação de cortiça.
Na região do Alentejo concentra-se a maior área
portuguesa de montado de sobro (72%), onde se inclui
7% no concelho de Coruche, correspondentes à maior
mancha nacional contínua de sobreiro.
Fonte: Augusto Mateus & Associados, com base em Instituto Superior de Agronomia,
Publicação “Do Sobreiro à Cortiça – Um Sistema Sustentável”
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Caixa 1-2: O Montado de Sobro e a importância da vocação exportadora da cortiça

Em vastas regiões do Sul da Europa e do Norte de África, a paisagem
é caracterizada pela presença do sobreiro. É uma árvore que não
passa despercebida, cuja particularidade interessante é a produção
de uma casca exterior homogénea, formada por um tecido elástico,
impermeável e bom isolante térmico – a cortiça. Esta é constituída por
células mortas de paredes impermeabilizadas por um composto químico
denominado suberina. Todas as árvores produzem camadas de células
suberizadas como forma de protecção, mas apenas o sobreiro é capaz
de ” construir” a sua casca exterior adicionando anéis anuais de cortiça
a partir da actividade de um conjunto de células mãe – o felogénio. A
homogeneidade da cortiça resulta de o felogénio do sobreiro se manter
em actividade durante toda a vida da árvore. Isto contrasta com as
outras árvores onde cada felogénio dura pouco tempo.
A singularidade da cortiça deve ter valor adaptativo, isto é, deverá
ter contribuído para melhorar a sobrevivência do sobreiro ao longo
da sua evolução. Admite-se que as propriedades físicas da cortiça,
nomeadamente as de bom isolante térmico, poderão proteger os
sobreiros dos efeitos dos fogos. Após um incêndio, enquanto muitas
das outras espécies de árvores apenas regeneram a partir de sementes
(como, por exemplo, o pinheiro-bravo) ou de rebentos existentes na
base do tronco (como por exemplo, a azinheira), no sobreiro os ramos
protegidos pela cortiça mantêm-se viáveis e rapidamente novos
rebentos recompõem a copa. Esta rápida reconstituição da árvore
parece ser uma vantagem relativamente a outras espécies que, após o
incêndio, retornam a um estado inicial de desenvolvimento. A cortiça
pode ter sido uma resposta evolutiva do sobreiro num meio em que
o fogo seria um factor ecológico importante e que contribuiu para
aumentar a capacidade de resposta da espécie ao fogo. A extracção
da cortiça, sem danificar a árvore, é outra originalidade que resulta da
anatomia e funcionamento da periderme do sobreiro. Quando se extrai
a cortiça no fim da Primavera e durante o Verão, é fundamental que as
células que a produzem (felogénio) estejam activas e se continuem a
dividir. É nessas condições que a cortiça pode ser retirada da árvore sem
que seja danificada. Isto só é possível com água disponível na planta,
pelo que é importante, sobretudo no Verão seco do clima mediterrânico,
que o sobreiro mantenha a hidratação dos tecidos.
Actualmente, os sobreiros da Península Ibérica (os que mais contribuem
para a produção e comércio da cortiça) constituem maioritariamente

povoamentos de uma só espécie, com um coberto arbóreo incompleto
que, estruturalmente, fazem lembrar as savanas. Estes povoamentos
poderão ter surgido na pré-história, em parte devido ao uso do fogo
pelo Homem, tal como acontece, ainda hoje, nas savanas. Há evidência
da continuidade destes povoamentos ao longo da História, tornandoos parte da herança cultural do Mediterrâneo Ocidental e, em regiões
como o Sudoeste da Península Ibérica. A reconstituição de muitos
dos actuais povoamentos de sobreiro ocorreu a partir de meados do
século XIX devido ao aumento do valor mercantil da cortiça e à procura,
nas cidades em expansão, de produtos pecuários como o porco
que era produzido nos montados (pastagem e bolota). Ainda que,
eventualmente, mais especializados na produção de cortiça do que no
passado, os montados formam paisagens-culturais, isto é, sistemas que
resultaram da acção humana por aproveitamento de recursos diversos:
cortiça, frutos para alimentação animal, pastagens ou culturas agrícolas
que frequentemente coexistem na mesma área e que conferem aos
montados o seu carácter silvopastoril.
A evolução da produção de cortiça de Portugal no período de 1990-2007
permite identificar oscilações ligeiras na produção em torno do patamar
das 160.000 toneladas/ano. O principal sector de destino dos produtos
de cortiça é a indústria vinícola, que absorve 69% da produção, seguido
do sector da construção civil (13%). Actualmente, o desafio estratégico
que se coloca ao sector é a diversificação de produtos e de “destinos”
de exportação, visando combater eventuais processos de substituição
de aplicação da cortiça, garantindo-se, deste modo, a continuidade da
vitalidade e dinâmica deste sector e do posicionamento nacional no
mesmo. Têm surgido recentemente, novas aplicações para a cortiça,
como são os exemplos de chapéus, carteiras, sapatos, entre outros usos
menos tradicionais.
A Península Ibérica é responsável por 80% das exportações mundiais
dos produtos de cortiça e Portugal assume-se enquanto líder mundial
exportador (60%). Actualmente a área de sobreiro, atinge a nível
nacional, cerca de 736.700 hectares, o correspondente a um terço
da distribuição mundial da espécie e 23% da floresta nacional. Cerca
de 90% da cortiça transformada em Portugal tem como destino a
exportação para o mercado internacional (853,8 milhões de euros,
correspondentes a 159,4 milhares de toneladas de produtos exportados
em 2007), constituindo uma importante fonte de equilíbrio da balança
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comercial portuguesa. Portugal assume-se também como principal
importador mundial de cortiça que, após transformação, exporta sob
a forma de produtos de consumo final (131,8 milhões de euros e 63,6
milhares de toneladas, em 2007).
Os fluxos de exportações portuguesas de cortiça incidem em rolhas de
cortiça e material de construção, e são fundamentalmente direccionados
para a Europa (52% do total), com destaque para França, Espanha,
Alemanha e Itália, aos quais se acresce um país extra-europeu, os
EUA (15,7% correspondente a 134,2 milhões de euros). As importações
portuguesas de cortiça, em 2007, são destacadamente provenientes
de Espanha (77% do total importado) com maior incidência sobre o
produto “cortiça natural, em bruto ou simplesmente preparada”.
A esta notoriedade para a economia Portuguesa, acresce a constatação
de que o sobreiro e os sistemas florestais no qual se inclui, originam
12 mil postos de trabalho fabris directos, 6.500 postos de trabalho na
área da exploração florestal e milhares de postos de trabalho indirectos
relacionados com outros produtos do montado (pecuária, restauração,
turismo, etc.), contribuindo, anualmente, para cerca de 2,3% do valor
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total das exportações nacionais e 30% do conjunto das exportações
portuguesas de produtos florestais.
Os programas de certificação do montado e da cadeia de
responsabilidade são actuações recentes em Portugal e que resultam
da consciencialização dos actores do sector das questões da
sustentabilidade ambiental. Em 2006, foram certificados pelo Forest
Stewardship Council (FSC) 912 hectares de montado no Alentejo,
prevendo a Confederação Europeia da Cortiça (CELiège) um aumento
progressivo da certificação, pelo Sistema de Certificação Subercode,
até 50% de matéria-prima em 2010. O sobreiro e a cortiça têm uma
excepcional importância ecológica e socio-económica no nosso país,
apresentando elevado valor paisagístico. O sistema agro-florestal em
que o sobreiro se encontra inserido é um sistema estável, sustentável,
multifuncional e em equilíbrio com o meio natural. A enorme valia
ambiental desse sistema, é hoje, unanimemente reconhecida pela
comunidade científica mundial porque, para além de assegurar uma
diversidade biológica muito rica, constitui uma barreira eficaz às
tendências desertificantes, que ocorrem numa parte importante das
regiões mediterrânicas.
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Principais Produtos Importados (% do Valor Total)

Principais Produtos Exportados (% do Valor Total)

Cortiça Natural, em Bruto ou simplesmente Preparada (59,4%);

Rolhas de Cortiça (69,2%);

Semi-Manufacturas (12,3%); Obras em Cortiça Natural (14,9%);

Materiais de Construção (20,7%);

Obras em Cortiça Aglomerada (6,3%).

Matéria-Prima (3,1%).

Principais Produtos Importados (% do Volume Total)

Principais Produtos Exportados (% do Volume Total)

Cortiça Natural, em Bruto ou simplesmente Preparada (84.4%);

Rolhas de Cortiça (25,8%);

Semi-Manufacturas (7,4%); Obras em Cortiça Natural (4,1%);

Materiais de Construção (59,4%);

Obras em Cortiça Aglomerada (4,1%).

Matéria-Prima (6,8%).

Fonte: Instituto Superior de Agronomia, Publicação “Do Sobreiro à Cortiça – Um Sistema Sustentável”; APCOR, Anuário 2009
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Coruche e os concelhos vizinhos
na orla de influência da localização do Novo Aeroporto de Lisboa

O eixo de oportunidades potenciadas pela localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL)
molda um referencial de desenvolvimento territorial potencial, no qual Coruche tem inserção
privilegiada. Este quadro de desenvolvimento potencial acarreta também um cenário de definição
de modelos de desenvolvimento que, tenhamos consciência, está a ser efectuado pelos concelhos
eventualmente abrangidos pela zona de influência do NAL, como forma de captação dos fluxos de
desenvolvimento que daí poderão resultar. A captação de fluxos populacionais e empresariais será o
resultado do equilíbrio entre, por um lado, as características dos modelos de residência e localização
empresarial oferecidos por cada concelho e, por outro lado, as preferências e necessidades dos seus
possíveis residentes e utilizadores.

Para Coruche, o actual momento é crucial para definir as linhas orientadoras do modelo
territorial que virá a constituir o seu perfil de atractividade. Um perfil de atractividade que
será o emblema das iniciativas a efectuar como forma de promoção deste território junto dos
públicos-alvo potencialmente atraídos pelas características de um concelho como Coruche.
Coruche surge, naturalmente, enquanto concelho com reduzido nível de urbanização, largamente
justificado pela extensão territorial que ocupa e que lhe proporciona um modelo de ordenamento do
território disperso, descongestionado e portanto, com amplas possibilidades de expansão urbana e
afectação de solos a diferenciadas tipologias de utilização, de acordo com os desafios que emergem.

O modelo de ordenamento preconizado pelo concelho de Coruche permite distanciá-lo, no
sentido da diferenciação em termos de soluções residenciais, da larga maioria dos restantes
concelhos colocados na isócrona de influência do NAL (Gráfico 1-2), tal como Montijo, Alcochete
e Palmela que apresentam elevados índices urbanos e congestionamento do território. Estes
concelhos escondem, internamente, diferenças com implicações na tipologia dos respectivos
modelos residenciais, quando analisada na sua globalidade e sem distinguir algumas realidades
que o conhecimento empírico permite identificar. Estes factos são particularmente marcantes
nos concelhos do Montijo e de Palmela onde os diferenciais urbano-rural são manifestamente
divergentes, opondo -se freguesias profundamente urbanas e em saturação a freguesias de baixa
densidade e predominantemente rurais.
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O concelho do Montijo, por exemplo, possui uma densidade populacional de 118 hab./km2 que, no seu
conjunto, não traduz a saturação e o elevado nível de concentração populacional registado na cidade
do Montijo (cuja densidade populacional ultrapassa os 870 hab./km2), contrastante com o designado
Montijo-Rural (freguesias de Canha e Santo Isidro de Pegões, com uma densidade de 14 habitantes por
km2). Na mesma linha de raciocínio, o concelho de Palmela revela significativos contrastes entre uma
Palmela-Rural (Marateca e Poceirão) a evidenciar baixos níveis de densidade (32,5 hab./Km2 ) e uma
Palmela-Urbana (freguesias de Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo) com elevada concentração
populacional (289 hab./Km2 ).

O perfil rural de Coruche encontra-se duplamente demonstrando pelo reduzido índice de urbanização e
elevada dispersão populacional. De facto, reconhecer a existência de diversos pólos na competição pela
atracção de fluxos populacionais gerados pela localização desta infra-estrutura, coloca no reverso
da medalha, o desafio de desenvolver, nos diferentes concelhos, especificidades de criação de um modelo
residencial de acordo com a procura e o perfil populacional que se pretende atrair, considerando, em
paralelo, os segmentos e os patamares de competição em que Coruche se vai posicionar.

Complementarmente, o concelho de Coruche apresenta um elevado peso do sector primário,
facto manifestamente evidente quando comparado com os restantes territórios de proximidade que
afirma uma característica distintiva no contexto da instalação do NAL, quer pelas implicações na
paisagem e na vivência de um concelho rural, quer pelas oportunidades de modernização do sector
agrícola, adequando-o às novas exigências de revitalização da agricultura e à proximidade de uma
infra-estrutura que permitirá o rápido escoamento de produtos, particularmente importante no caso de
produtos perecíveis, quer ainda, enquanto “motor económico” com capacidade de aglomerar diversos
segmentos industriais e de serviços. Note-se, a este propósito, o conjunto de actividades identificadas
como potencialmente aglomeráveis em torno de um aeroporto internacional, e que abrangem desde: a
componente terminais (serviços e funções de suporte às redes de mobilidade global), a componente
passageiros (funções de assistência em terra e ofertas segmentadas de consumo), até à componente
aviões (actividades intensivas em conhecimento e competências tecnológicas) e à componente carga/
correio (centros de carga em associação com actividades logísticas competitivas).

27

Plano Estratégico de Desenvolvimento - Coruche 2020

Gráfico 1-2: Formas de articulação urbano-rural

Nota: 1. Palmela Rural inclui as freguesias da Marateca e Poceirão e Palmela Urbana as freguesiasrestantes (Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo).
2. Montijo Rural inclui Canha e Santo Isidro dePegões e Montijo Urbano as freguesias restantes (Afonsoeiro, Alto Estanqueiro – Jardia,Atalaia,
Montijo, Pegões e Sarilhos Grandes)
Fonte: INE, Censos 2001 e Anuário Estatístico Regional 2007

Um concelho com um modelo de vida sustentado por elevados padrões de
tranquilidade e descongestionamento, prescrevendo um modelo residencial
distintivo dos territórios de proximidade estratégica e apresentando -se como espaço
alternativo às estruturas urbanas em saturação.

Este cenário referencial engloba as considerações que é necessário tecer no capítulo das repercussões e
potencialidades que se podem antecipar da localização do NAL, focando os patamares de competição
territorial que se poderão vir a desenvolver com o objectivo de colocar Coruche na próxima isócrona de
desenvolvimento que tem como epicentro o maior centro urbano, populacional e económico nacional,
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a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e a respectiva área de influência, a Região de Polarização de Lisboa.
A capacidade de inversão das tendências demográficas regressivas - envelhecimento populacional e êxodo
de população - assume-se como elemento central a introduzir na fixação de objectivos estratégicos de
desenvolvimento para Coruche pelo que, desenvolver mecanismos de criação de emprego em actividades
económicas diferenciadas e a efectivação de Coruche enquanto território de elevada atractividade residencial
tornam-se factores a considerar no alcance deste objectivo.

A atractividade laboral e a captação de investimentos
A problemática de atractividade laboral e portanto, criação de postos de trabalho, encontra-se
intimamente relacionada com a capacidade do concelho implementar estratégias que fomentem a
atractividade empresarial e promovam a captação de investimentos de envergadura e adequados ao
respectivo perfil produtivo mas que, simultaneamente respondam às oportunidades que se avizinham e
que constituem núcleos de impulso à diversificação das actividades económicas do concelho.
Ainda do ponto de vista empresarial e industrial, apesar do arranque tardio na aposta no sector, a realidade é
que actualmente o concelho de Coruche apresenta um conjunto de espaços industriais que respondem
às exigências produtivas do território - o caso da Zona Industrial do Monte da Barca que assiste actualmente
a projectos de expansão que cobrem de forma faseada e racional a procura existente. Identifica-se,
contudo, a necessidade de acautelar a capacidade de resposta rápida do concelho à instalação de novas
unidades empresariais/industriais, reproduzindo o perfil actual de especialização produtiva do concelho
ou diversificando-o, sobretudo, em função do sentido e da intensidade das opções de localização de novas
unidades empresariais atraídas pelas oportunidades geradas pela proximidade à localização do NAL.
Por outro lado, a (re)descoberta e mudança de paradigma da lógica de produção agrícola incutindo
vectores de modernização no sector, o crescimento da representatividade do concelho no âmbito da
cortiça – no contexto do qual o Observatório do Sobreiro e da Cortiça arroga um importante passo na
investigação e inovação no sector conjugando-se com outras entidades que desenvolvem trabalho
relevante na área, como o centro tecnológico ligado ao sector da cortiça (Montijo), um laboratório de
Estado referente a actividades relacionadas com as ciências agrárias (Salvaterra de Magos) e um conjunto
alargado de centros de transferência de tecnologia e de unidades de investigação ligados à Universidade
de Évora – bem como a defesa das culturas tradicionais e da floresta do Vale do Sorraia e a inclusão de
maior valor acrescentado nos produtos produzidos, constituem matéria-prima fundamental para a
industrialização do concelho e formulam pólos importantes de afirmação territorial.
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O novo posicionamento face ao turismo
O potencial turístico ainda incipientemente explorado, formula uma das alavancas de abertura do
concelho aos fluxos turísticos nacionais e internacionais, pelo que, posicionar Coruche nas rotas do
turismo tradicional ou emergente como o turismo sénior, rural, cinegético, pesca, valorizando os recursos
endógenos inimitáveis deste território como a beleza paisagística, a riqueza dos recursos agrícolas,
florestais e hídricos, a qualidade de vida, a tranquilidade e o desafogo, consubstancia uma das bases dos
desígnios estratégicos deste território. Coruche apresenta apenas uma pequena parte do seu território
condicionada pelo plano sectorial da Rede Natura, onde se destacam as áreas protegidas do Açude da
Agolada, o Açude do Monte da Barca e o Centro Histórico de Coruche enquanto que a estrutura RAN e REN
e as delimitações do PDM se encontram em reapreciação, o que constitui uma grande oportunidade de
desenvolvimento turístico e reaproveitamento dos espaços deste extenso concelho.

Para a totalidade dos casos referenciados - vertente populacional, empresarial e turística - o
desenvolvimento de acessibilidades constitui-se como factor crítico de sucesso, com o ponto
assente na melhoria das redes viárias internas, na concretização dos Itinerários Complementares IC10
e IC13 e na reactivação da ligação ferroviária Setil-Vendas Novas, considerados estratégicos na plena
abertura do concelho ao exterior.

O caso particular do NAL, que se assume como um dos maiores vectores de reflexão no contexto de
desenvolvimento estratégico de Coruche, pressupõe a ponderação dos impactos que a instalação da
infra-estrutura na localização prevista e da respectiva concepção enquanto cidade aeroportuária terá
na dinâmica dos territórios situados na sua esfera directa. O concelho de Coruche, englobado no conjunto
de concelhos sediados na rota de efeitos do aeroporto, poderá amortecer as limitações diagnosticadas
e potenciar as directrizes que promovam o território enquanto espaço dinâmico, coeso, atractivo e em
crescimento sustentado, desenvolvendo os identificados vectores residenciais, empresariais e industriais
e turísticos, construindo um consistente estratagema de consolidação do posicionamento estratégico do
concelho na região.
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Uma articulação entre problemas e tendências influenciada por factores externos
O exercício de identificação de impactos potencialmente resultantes da interacção dinâmica entre
a actuação de diversos agentes económico-sociais recomenda uma antecipação realista das grandes
problemáticas que se antevêem face às tendências internas e externas que se identificam (nomeadamente,
nos contornos que ultrapassam a dimensão interna do concelho) e uma identificação dos factores que se
afiguram com impacto potencial na estruturação de uma intervenção pró-activa, numa resposta
aos problemas orientada pela interpretação das tendências.

Quadro 1-2: Articulação do referencial estratégico de Coruche
entre grandes problemáticas, argumentos de actuação e tendências estruturais

Problemas

• Reduzida dimensão urbana e comercial da Vila
de Coruche;
• Povoamento disperso com implicações no
usufruto de equipamentos estruturantes e
nas ineficiências do padrão de investimentos
em infra-estruturas implícito à inserção numa
região com modelo habitacional característico
em “foros”;

Factores com impacto
na abordagem ao problema
• Vila aprazível e frente ribeirinha de excelência;
• Concelho de grande dimensão e diversidade
territorial e paisagística;
• Possibilidade de fazer emergir uma rede coesa
de pequenos pólos urbanos com capacidade
de afirmação territorial enquanto vectores de
uma cadeia de “espaços urbanos num contexto
predominantemente rural”;

• Significância dos fluxos de mobilidade laboral,
funcionalmente estruturados;
• Dinamismo demográfico desfavorável
(envelhecimento e êxodo populacional);

• Perda de dinamismo do sector agrícola;
• Dificuldades de (re)posicionamento
competitivo das actividades económicas;

• Perfil habilitacional da bacia de mão-de-obra
com debilidades que podem ser compensadas
pela redução dos tempos de deslocação de e
para Coruche;

• Elevadas potencialidades naturais e
paisagísticas com potencial de reforço da
projecção e marketing do concelho e do
desenvolvimento embrionário de produtos
turísticos estruturados;
• Centralidade da cultura agrícola e
reconhecimento do “saber fazer” no sector
agrícola e nas actividades relacionadas com o
sobreiro e o pinheiro manso;

Tendências

• Renovação do equilíbrio rural-urbano;
• Competição de outros concelhos e centros
urbanos ao nível da atractividade residencial;
• Possibilidade de projectar o modelo residencial
de foros como padrão diferenciado de
habitação, preconizado em vectores de
desafogo vivencial e proximidade à natureza;

• Atractividade populacional traçada, numa
primeira fase, pelo impacto migratório e,
numa segunda fase, pelo consequente
rejuvenescimento populacional;
• Melhoria das acessibilidades externas (IC10 e
IC 13) como factor facilitador da atractividade
populacional e empresarial;

• Integração das tónicas do ambiente e
sustentabilidade nos modelos de habitação, de
negócio, etc.;
• Pressão para a instalação rápida de unidades
empresariais durante a fase de construção
do NAL, com potencial de fixação definitiva
durante a fase de funcionamento;
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A comprovação da aderência deste quadro referencial à realidade exige que seja alimentado e testado por
via da confirmação empírica. Partindo-se do reconhecimento de que a relevância da estruturação de
uma estratégia de desenvolvimento territorial está na identificação, apreensão e reconhecimento
das orientações definidas por parte dos principais destinatários da mesma e, que o sucesso da
sua implementação está intimamente relacionado com o envolvimento dos actores locais e
sua apropriação face às orientações estratégicas dela resultantes, realizaram-se um conjunto de
entrevistas a entidades representativas dos diversos quadrantes da vida social, cultural e económica e
social de Coruche. A orientação global das sensibilidades apreendidas apresenta-se na caixa seguinte.

Caixa 1-3: As sensibilidades dos agentes económicos e sociaiscom intervenção activa no concelho de Coruche

O presente documento de Estratégia de Desenvolvimento para Coruche 2020 beneficiou de um conjunto de testemunhos
de vários agentes e entidades que actualmente exercem actividades ou intervêm na dinâmica do concelho, nas
diversas vertentes que se complementam e dão corpo à dinâmica de actuação em Coruche, seja em termos sociais,
culturais, empresariais, económicos, educativos, ou outros.
Em termos gerais, a quase totalidade dos entrevistados caracteriza Coruche como um território com amenidades
naturais que concorrem para um estilo de vida com alguma qualidade, aliadas à paz, à tranquilidade, à paisagem
e ao ambiente. É, reconhecem, um território com fracas oportunidades de emprego onde os mais qualificados de
hoje, embora mantenham algumas ligações à terra, saíram de Coruche enquanto estudantes e não regressaram ao
concelho, tendo-se fixado preferencialmente em Lisboa, Santarém, Almeirim ou Benavente. Há, por outro lado, o
reconhecimento da necessidade de mão-de-obra qualificada para algumas empresas mais especializadas que aqui se
localizam, mas que tem sido recrutada maioritariamente nos concelhos vizinhos e tornada possível pela melhoria das
acessibilidades, factor que permite maiores percursos pendulares.
No seu entender, outro factor de peso na actual fraca capacidade de atracção de Coruche passa pela oferta de habitação,
com qualidade e preços concorrenciais. Neste capítulo, Coruche é procurada para habitar por quem consegue (e
aspira) ter uma vivenda unifamiliar, com algum terreno, nos “foros” dos principais aglomerados, provenientes de
sucessivas desanexações das propriedades originais. Estão, no entanto, conscientes que este tipo de ocupação levanta
dificuldades à gestão eficiente das redes de infra-estruturas e, em termos de ordenamento, à estruturação urbana dos
núcleos rurais, que se têm convertido em formações lineares e desintegradas de ocupação do espaço.
Coruche é referido como território predominantemente rural e de exploração florestal, maioritariamente corticeira.
Se, por um lado, as reformas que o sector agrícola tem enfrentado e a crescente automatização afastaram já grande parte
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da população que outrora encontrava trabalho nos campos, os agentes ligados ao sector primário encontram ainda razões
para manterem lucrativas as suas actividades, sobretudo nas explorações que souberam modernizar-se. Esta modernização
passou pela relação da produção agrícola com as empresas agro-industriais que entretanto se foram localizando no
concelho e pela crescente automação dos processos de produção que permitiu, com grande rapidez, a reconversão de
algumas produções mais tradicionais (o milho, o arroz e, num determinado período da história, a beterraba e o tabaco) em
caso de sucesso de produção hortofrutícola (como tem sido o caso do tomate).

Sobre a fileira da cortiça, sector igualmente tradicional em Coruche, foi possível recolher alguns dados sobre a sua
sustentabilidade e o seu futuro: se, por um lado, parecem ter sido estabilizadas as ameaças que se debruçavam sobre
a utilização de vedantes de cortiça para a produção vitivinícola, a verdade é que este sector está muito exposto às
vicissitudes dos mercados internacionais, uma vez que grande parte da produção se destina à exportação, e estes
valores têm vindo a decrescer.

Esta falta de dinamismo local estende-se ao sector terciário. Fórum Montijo e Freeport de Alcochete são considerados
os principais “culpados” pela decadência do comércio tradicional na Vila, enquanto Lisboa, Santarém e, noutro nível,
Almeirim, se afirmam como principais centros de serviços, que agregam Coruche num conjunto alargado de territórios
sob sua influência. Por outro lado, o lado de quem procura Coruche para habitar refere exactamente esta proximidade
aos grandes centros de comércio e serviços como algo positivo, uma vez adquirida e assumida a dependência do
transporte particular.

Há ainda alguns elementos condicionantes e oportunidades que foram identificados pelos entrevistados:

• Segurança – Apesar de não se poder considerar um concelho inseguro, a verdade é que são assinaláveis algumas
tensões com minorias étnicas estabelecidas em Coruche. Este é um dos principais factores apontados pelos
entrevistados (e pela população em geral) pelo insucesso do crescimento da Vila de Coruche para algumas áreas
mais periféricas da Vila. Relativamente aos assaltos, estes têm maior incidência nas explorações corticeiras. A difícil
tarefa de patrulhamento e vigilância das áreas tão vastas das explorações florestais tem levado ao aumento das
queixas e ao surgimento de um mercado paralelo de venda de bens florestais;

• Educação – é consensual a opinião de que a rede escolar do ensino básico está garantida, em Coruche, referindose o papel importante dos novos centros escolares previstos. Faltam alguns equipamentos complementares, como
um novo pavilhão gimnodesportivo. Destaca-se o papel do ensino Profissional que está intimamente ligado a
várias empresas da região, que se assumem como entidades co-financiadoras que apadrinham os cursos mais
intimamente ligados às suas necessidades. Funcionam ocasionalmente também, nos horários pós-laborais, cursos
de formação especializada para empregados. Em termos de educação não formal, o concelho pode melhorar: as
actividades complementares desportivas, musicais, artísticas, linguísticas, etc. têm hoje um papel fundamental no
estabelecimento de um território de excelência na educação e o concelho pode melhorar o leque de oferta.
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• Saúde – A oferta de cuidados de saúde parece responder às necessidades do concelho e, com as novas
acessibilidades e a complementaridade de alguns serviços que serão brevemente instalados em Coruche,
consolida-se a oferta de cuidados de saúde num território que “não tem listas de espera”. De facto, ao Centro
de Saúde de Coruche e às suas extensões do Couço, Lamarosa e Biscainho, virá juntar-se a Unidade Básica de
Urgência que substituirá o SAP, no serviço 24 horas. No capítulo do internamento foi estabelecida uma parceria
com a Santa Casa da Misericórdia para a construção de uma Unidade de Cuidados Continuados, cuja entrada em
funcionamento se prevê para 2012. Observa-se a valorização das unidades de apoio domiciliário, que abrangem
todo o território municipal (unidade móvel de saúde).
• Lazer e cultura – os entrevistados concordam nas potencialidades deste concelho no domínio do turismo de
lazer, associado à natureza e aos espaços naturais existentes mas também ao património englobado nos Montes
e as Casas Agrícolas. Salienta-se a falta de oferta de alojamento turístico, já que algumas actividades culturais e
socioculturais (sobretudo, as que possam ter maior projecção e impacto internacional) dependem da atractividade
de turistas, competidores e visitantes, no concelho. Merece destaque ainda, o papel do Museu para a cultura e para
o turismo do concelho, bem como para o desenvolvimento da Rota Cultural/Patrimonial/do Lazer, com base em
estações arqueológicas, dinamização e organização de visitas a lugares e construções. São também referidos
factores de atractividade potencial do concelho como a pesca, actividades náuticas, museus vivos, BTT, todo o
terreno, balonismo, provas de orientação, etc. e a importância de dar continuidade a uma agenda sociocultural
com actividades ao longo do ano.
Sobre o Novo Aeroporto de Lisboa houve alguma dificuldade em perspectivar os seus benefícios, apesar de
existirem expectativas positivas quer em matéria de emprego (e aqui os entrevistados consideram, sobretudo, as
potencialidades de criação de postos de trabalho directos), quer em termos de novos residentes. Esta dificuldade
é extensível à projecção quer de modelos de ocupação habitacional quer na definição de públicos que constituam
a nova procura. Já a construção do IC10, IC13 e reactivação da linha ferroviária Setil-Vendas Novas recolhem mais
entusiasmo no papel dinamizador que imprime ao território, às populações e aos visitantes, que hoje são já muito
dependentes do transporte pessoal.

Análise SWOT aplicada ao concelho de Coruche

O momento presente, perante o reconhecimento da inevitabilidade da mudança e da importância do “agora”
no futuro de Coruche, dita movimentações estratégicas de resposta aos desafios impostos à região,
num contexto de maximização de oportunidades e pontes fortes e minimização e / ou reconversão dos
impactos de ameaças e pontos fracos à plena prossecução dos pressupostos definidos como sendo o trilho
ideal para o alcance de maiores níveis de competitividade e coesão territorial. Sintetizam-se de seguida os
principais elementos desta análise aplicada a Coruche.
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Pontos Fortes

Pontos Fracos

• Localização geográfica estratégica, integrando a 2ª coroa da RPLIS, beneficiando
da interacção com os pólos de vocação logística e industrial da Península de Setúbal,
nomeadamente o Porto de Setúbal, e do Alentejo Central (Vendas Novas / Évora e
Elvas-Badajoz), e da proximidade a Espanha assim como de importantes centros
consumidores e das principais vias de exportação;

• Perda de vitalidade demográfica devido a factores como baixos
níveis de qualificação dos recursos humanos, elevados níveis de
envelhecimento populacional e reduzida vitalidade da procura devido
a níveis desfavoráveis de poder de compra e rendimento colectável
(inferior à média da Lezíria aquém do registo nacional);

• Forte investimento na beneficiação / reestruturação da estrutura viária
municipal, existência de linha de transporte ferroviário com ligação à linha do Norte
(reactivação da linha Setil-Vendas Novas) e proximidade da A13 (nó de Santo Estêvão
e nó de Salvaterra de Magos) - ligação A1/A2/A12 e forte investimento público na
remodelação e ampliação das redes de infra-estruturas e equipamentos de apoio
à população e no ordenamento e planeamento do território (elaboração de PMOT’S e
loteamentos municipais);

• Dependência funcional dos pólos urbanos de Santarém
(administrativo, serviços de saúde e consumo) e do Montijo (comércio),
assim como da AML e deficientes acessibilidades externas (ausência
de ligações estruturantes - IC10 e IC13) e internas - inexistência de
ligações secundárias alternativas ao atravessamento do centro da vila
de Coruche e grande extensão da rede viária municipal que não está
ainda alcatroada, que conduz a dificuldades nos acessos no interior do
concelho e a elevados custos de manutenção, acrescendo a elevada
circulação de veículos pesados - assim como, desadequação dos
perfis das pontes que atravessam o rio Sorraia (barreira às ligações
rodoviárias), serviço ferroviário desajustado face às necessidades
actuais e degradação das estações / apeadeiro ferroviários;

• Crescente procura de terrenos por parte de investidores, a que a autarquia está
a dar resposta através do projecto de criação de um novo parque empresarial e da
ampliação da principal zona industrial a preços dos terrenos no concelho ainda muito
competitivos face a concelhos mais próximos de Lisboa;
• Cobertura satisfatória da rede de transportes colectivos a nível concelhio, forte
investimento público na remodelação e ampliação das redes de infra-estruturas e
existência de instalações de ensino especial com influência supra - municipal;
• Atravessamento do concelho pelo Rio Sorraia (60 km de extensão) de reconhecida
riqueza piscícola (local privilegiado para a prática desportiva, sendo considerado
um dos melhores pesqueiros nacionais, etc.), Fértil lezíria do vale do Sorraia e zona
florestal constituída na sua maioria por sobreiros e pinheiros mansos, sendo Coruche
o maior produtor nacional de Cortiça e estando a ganhar afirmação na produção
de pinhão, apresentando, ainda, grande tradição e apetência no domínio da agro
- indústria;
• A relevância económica do montado de sobro e da cortiça, que se complementa
com as actividades do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, enquanto o mais
emblemático recurso endógeno de um território assinalado e afirmado nas rotas
deste sector (em toda a extensão da cadeia de valor e produtiva) sendo elementos
continuamente presentes, conferindo um bom sistema de vistas, sobretudo ao longo
do vale do Sorraia ;
• Reconhecimento da comunidade dos benefícios de investir no potencial endógeno,
designadamente turístico, associada à vontade política de aposta na valorização
turística do território concelhio e riqueza arquitectónica de alguns núcleos urbanos
nomeadamente, Coruche/Erra/Santa Justa;
• Existência de dois “centros” articuladores do sistema urbano municipal - Coruche
como pólo urbano de nível superior e Couço como pólo urbano complementar;
• Recursos naturais e paisagísticos com potencial para o desenvolvimento do turismo e
aproveitamento do património cultural associado ao meio rural e às tradições da festa
brava (praça de toiros e eventos tauromáquicos, ganadarias, coudelarias), do património
cinegético, artesanato (cortiça, barro, doçaria), das valias gastronómicas e ecossistemas
ecologicamente diversificados, da pesca, do desporto, do turismo de natureza;
• Programas de promoção da atractividade residencial em implementação por parte da
CM Coruche: “Casas com Gente” e “Programa de Apoio ao Conforto Habitacional”;
• Formação de parcerias para criação / gestão / manutenção de redes de abastecimento
de água, de saneamento e de tratamento de resíduos sólidos.

• Fraco aproveitamento do potencial turístico (natural e cultural),
reduzida oferta de serviços conexos com a actividade turística
(congressos, encontros, reuniões) e do número de camas para
alojamento e dotação insuficiente de serviços avançados de apoio às
empresas e à população;
• Ausência de aglomerados populacionais de dimensão significativa,
condicionando a estruturação de uma rede de infra-estruturas de
abastecimento público e estabelecimentos de comércio e serviços,
elevado grau de dependência em relação à sede do concelho,
inexistência de áreas de expansão ou implantação de actividades
económicas específicas (turismo, comércio, serviços) e deficits de oferta
de terrenos infraestruturados;
• Menor capacidade de retenção/atracção de população qualificada e
de unidades empresariais inovadoras em comparação com concelhos
vizinhos mais integrados na lógica de polarização pela capital
(Montijo, Benavente e Vendas Novas) e postos de trabalho do concelho
insuficientes para fixar a população residente empregada e Predomínio
de pequenas e muito pequenas explorações agrícolas, excessivo
parcelamento das explorações e excesso de individualismo / baixo
espírito associativo e empresarial / reduzido número de empresas;
• A extensão territorial do concelho de Coruche aliada à existência
de uma elevada proporção de propriedade privada, conduziu
ao desenvolvimento de uma significativa proporção de foros,
com implicações sobre a rentabilização de uma rede pública de
abastecimento e saneamento básico e dos serviços e infra-estruturas
de apoio à população, verificando-se uma ainda baixa taxa de
cobertura da rede de saneamento (menos de 55% ligado à rede pública)
e uma reduzida taxa de cobertura das estações de tratamento das águas
residuais;
• Dificuldades de abastecimento de energia eléctrica, caracterizada
por cortes momentâneos mas com implicações no desenvolvimento
de actividades em diversos domínios da vida económica, social e
institucional e inexistência de rede de abastecimento de gás natural.
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Oportunidades
• Captar novos investimentos e aumentar a relação internacional de Coruche com a Europa
através das oportunidades criadas pelas deslocalizações de empresas em territórios não
apoiados pelo QREN e resultantes da dinâmica do NAL;
• Revitalizar o centro histórico da vila de Coruche e reforçar a sua centralidade enquanto
centro urbano concelhio, e reforço do centro urbano do Couço, enquanto pólo complementar
de amarração dos territórios rurais envolventes;
• Aproveitamento da frente ribeirinha como espaço de usufruto e lazer;

Ameaças
• Território que se encontra, actualmente, pouco
preparado para acolher transformações originadas
por uma pressão urbanística que se prevê de grande
aceleração;
• Riscos associados à pressão imobiliária, apoiada
na procura, no sentido da expansão significativa da
mancha residencial sem quaisquer preocupações de
qualidade de vivência urbana;

• Reordenamento viário da vila de Coruche (Plano de Tráfego) e Melhoria da mobilidade
enquanto contributo destacado para a fixação de actividades e consequentemente fixação
de população; aumento da mobilidade e da qualidade do transporte colectivo (parcerias CM
/ Ribatejana), remodelação do serviço ferroviário prestado e criação de circular em torno da
vila de Coruche, aposta do investimento público municipal na infraestruturação do concelho e
adequação dos perfis viários às necessidades actuais e futuras;

• Foros perspectivados como factores de perda de
eficiência, nomeadamente da cobertura de infraestruturas básicas para além de contrariarem as
tendências actuais de concentração e desenvolvimento
de núcleos urbanos coesos e com massa crítica.

• Foros perspectivados enquanto resultado da evolução histórica e personificando ideias de
“tranquilidade”, “usufruto da natureza” e o “desafogo” vivencial que distingue o território
de Coruche, que deverão ser abordados num equilíbrio de racionalização entre identidade
territorial e aproveitamento de espaços e recursos;

• Dificuldade em dar saltos qualitativos em tempo
útil no que se refere a alguns problemas mais
estruturais como a estrutura etária e habilitacional da
população, embora potenciada pela adesão registada
no concelho ao programa das Novas Oportunidades;

• Ampliação da oferta de equipamentos e serviços de apoio à actividade empresarial
(Observatório da Cortiça; espaços de localização empresarial), incentivo a parcerias público/
privado e ao desenvolvimento de empreendimentos de alta tecnologia e ampliação, melhoria,
diversificação e densificação da oferta de serviços de apoio à população;

• Atraso na implementação de reformas estruturais e
na mudança nos factores de atractividade da região,
que dificultam a fixação e atracção de investimento
externo;

• Integração em rotas turísticas, nomeadamente, na Rota dos Vinhos do Ribatejo, Rota Megalítica,
do Toiro e do Cavalo, potenciação do desenvolvimento de empreendimentos turísticos em
espaço rural, catalisação do efeito do aumento da procura turística internacional, diversificação
de produtos e segmentos (Ecoturismo e Turismo Rural, mercado sénior), exploração da
tendência crescente do turismo temático ligado à tauromaquia, agricultura e natureza e
exploração de novos nichos do mercado cultural associados à valorização do património e
recursos endógenos;

• Deslocação das empresas ligadas à agro-pecuária
e agro-indústria, para os concelhos vizinhos,
designadamente pela falta de espaço industrial e
Crise no sector agrícola e ameaça da redução das
quotas de produção, designadamente da beterraba
sacarina;

• Capacidade de contrariar a quebra demográfica através de medidas de promoção da
atractividade residencial e empresarial (programas para habitação a custos controlados,
acessibilidades, serviços de apoio às empresas, pessoas e turismo, melhoria e diversificação da
oferta escolar, etc);
• Extensão territorial enquanto condição de atractividade em termos residenciais, empresariais
e turísticos, definindo -se programas para habitação e instalação de empresas; competindo
estrategicamente com assento na “qualidade” vivencial espaço de desenvolvimento de
negócios, assumindo vectores de atractividade empresarial e potenciação dos recursos
endógenos (agro -indústria, montado de sobro, etc.) e desenvolvendo uma rede de apoio à
actividade turística diferenciada e posicionada nos mercados emergentes;
• Reajustamento da delimitação ao nível do PDM do solo urbano / rural, revisão das
delimitações de RAN e da REN e desenvolvimento de sistemas de incentivo à florestação ;
• Formação de parcerias para criação / gestão / manutenção de redes de abastecimento de água,
de saneamento e de tratamento de resíduos sólidos;
• Aposta numa forte estratégia de marketing territorial, desenvolvimento de um sistema de
sinalética integrada, divulgação do potencial endógeno do concelho (Gabinete de Imprensa) e
reforço das relações intermunicipais com os concelhos do Ribatejo.
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• Intensificação da degradação da arquitectura
tradicional e intensificação do processo de
adulteração de áreas de nucleação principal;
• Crescente congestionamento na travessia do rio
Sorraia e aumento dos problemas de estacionamento
na Vila, saturação dos principais eixos de
atravessamento, designadamente com o trânsito de
pesados e fraco investimento na beneficiação da rede
viária nacional;
• Permanência das descargas directas de efluentes
líquidos para os cursos de água (poluição/
contaminação dos recursos hídricos) e Reprodução
de más práticas de ordenamento do território e de
protecção da natureza.

2.
O PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
DE CORUCHE: A FIXAÇÃO
DE OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO
PENSADA NA ARTICULAÇÃO DAS
ESCALAS LOCAL E REGIONAL

2.1.
Uma metodologia de fixação
de objectivos concretos e realistas
no quadro de uma estratégia
com prioridades

2.2.
A capacidade de Coruche desenvolver
formas relevantes de articulação
urbano-rural no quadro das coroas
supra-municipais envolventes
de referência
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Uma metodologia de fixação de objectivos concretos
e realistas no quadro de uma estratégia com prioridades

O exercício de planeamento estratégico que sustentou a definição da Estratégia de Desenvolvimento para
o concelho de Coruche, parte dos pressupostos inerentes à definição de uma estratégia completa do
ponto de vista:
• dos objectivos e metas a fixar, em termos do equilíbrio na cobertura do território e da população
nele residente, da harmonização entre a dimensão urbana e a dimensão rural, da afirmação da
articulação entre as dimensões da coesão e da competitividade e da identificação das tónicas
diferenciadas de intervenção na Vila de Coruche e nas freguesias do concelho;
• da construção de um cenário de referência do território de Coruche, formado pelas
características e perfil estrutural do concelho (considerando a sua evolução histórica, passado
recente e diagnóstico sócioeconómico) e conjugado com os desafios e “encruzilhadas”
estratégicas que se colocam para o futuro (tendo em conta por um lado, os factores internos
derivados das apostas estratégicas que têm sido feitas e que nesta fase determinam a orientação
para outras áreas de intervenção e, por outro lado, os factores externos que introduzem
importantes elementos de contextualização futura, com impactos em termos de identificação de
pontos de desenvolvimento estratégico);
• da articulação de contributos (desde a fase de diagnóstico até à necessária concertação e
validação estratégica), de iniciativas (ao nível da identificação do panorama de investimentos
e intervenções que se podem perspectivar) e de agentes económicos e sociais (englobando
os que já actuam no terreno, os que se prevêem vir a actuar e os que se necessita que venham a
actuar).

O planeamento estratégico aplica-se a espaços rigorosamente identificados, tendo em conta
especificidades territoriais, dinâmicas implantadas e dinâmicas potenciais. O planeamento
estratégico do concelho de Coruche pressupõe, de acordo com os conceitos metodológicos subjacentes
à formulação estratégica, a consideração das especificidades concelhias relativas aos diversos quadrantes
económicos e sociais, nomeadamente, perfil e expectativas da população residente, tipicidades de
especialização produtiva, da estrutura empresarial e das características do território num contexto de
progresso e afirmação identitária.
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O diagnóstico prospectivo permitiu reconhecer o pendor predominantemente rural do concelho
de Coruche enquanto característica distintiva e apontar a urgência do reforço de tónicas de
urbanidade enquanto objectivo a atingir. Este equilíbrio reflecte os importantes desafios estratégicos
que se colocam a Coruche, num cenário de afirmação tendencial do urbano perante o rural, de urgência
na reinvenção da ruralidade e de desenvolvimento de novos vectores de urbanidade.

A definição de objectivos de desenvolvimento territorial, no âmbito das lógicas de planeamento
estratégico de “nova geração”, visionado enquanto processo que permite despoletar dinâmicas
construtivas e concertadas de desenvolvimento e não enquanto documento meramente formal que elenca
um conjunto de intenções de investimento, implica a implementação de directrizes estratégicas pensadas
na articulação das escalas local e regional (Figura 2-2), contextualizadas no terreno de concretização e
com relativo pendor adaptativo às mutações da envolvente, que se vivenciam sucessivamente.

O processo de planeamento estratégico permite, sobretudo, estruturar os esforços e as decisões de
investimento de uma forma organizada e orientada para os objectivos fixados em termos de
planeamento territorial, ultrapassando as formas mais simplistas de articulação de investimentos em
função de disponibilidades e/ou enquadramentos financeiros.

O Planeamento Estratégico (Figura 2-1) constitui-se enquanto processo de reflexão adaptativa e
participada, em constante adequação a contextos, conjunturas e desafios estratégicos e com pleno
envolvimento dos actores, protagonistas e destinatários dos processos de desenvolvimento. Para
além disso, pressupõe, na respectiva abordagem conceptual, a mutabilidade de condições, processos e
conjunturas e portanto, a emergência constante de novas tendências, descontinuidades e irregularidades
na construção dos desígnios territoriais, actuando ao nível da focalização de directrizes adequadas ao
contexto de oportunidades e ameaças (perspectivadas de forma construtiva), ressalvando as importantes
lições do passado e prospectivando cenários futuros baseados em objectivos de identidade e progresso
territorial. A reflexão estratégica é promovida, de forma dialogada e participativa, englobando contributos
de entidades do sector público e privado, governos, organizações e sociedade em geral, ou seja, agentes
económicos, empresas e actores sociais, cuja actuação, vislumbrada de forma complementar, corporiza um
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sentido de mudança potencial no sentido do reforço da atractividade territorial, capacitando o território
de instrumentos de captação de actividades económicas, atracção populacional e auto-sustentação
ambiental, estabelecendo mecanismos de implementação dos projectos estratégicos.

Figura 2-1: O Processo conducente à definição de uma Estratégia de Valorização
e Atractividade Territorial
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A definição de objectivos de desenvolvimento territorial, no âmbito das lógicas de planeamento
estratégico de “nova geração”, visionado enquanto processo que permite despoletar dinâmicas
construtivas e concertadas de desenvolvimento e não enquanto documento meramente formal que elenca
um conjunto de intenções de investimento, implica a implementação de directrizes estratégicas pensadas
na articulação das escalas local e regional (Figura 2-2), contextualizadas no terreno de concretização e
com relativo pendor adaptativo às mutações da envolvente que se vivenciam sucessivamente.
A dimensão concelhia, considerada na sua plenitude, abrangência e diversidade, assumiu-se como
ponto de partida da construção dos Objectivos e Visão para Coruche 2020, norteando-se o percurso
conducente à formulação estratégica por princípios de consolidação da estrutura territorial interna
em termos de coesão social, de reafirmação dos segmentos de competitividade e atractividade e
consequentemente, de reposicionamento do concelho no âmbito regional e nacional.
Etapas tipicamente rotuladas com as fases de diagnóstico, de formulação estratégica e de construção do
plano de acção, são desenvolvidas de forma articulada e interactiva, repercutindo-se reciprocamente
nas restantes fases, à medida que evolui o processo de definição da estratégia de desenvolvimento e que
ganham corpo as implicações das apostas estratégicas assumidas.

Figura 2-2: Articulação metodológica das etapas e contributospara o Planeamento Estratégico
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O desafio assumido no processo de construção do planeamento estratégico é o de conceber um todo
coerente de directrizes estratégicas e de projectos que veiculem a diferentes entidades compromissos
sérios e efectivos de prossecução do disposto (privados, públicos, outros actores locais) e que,
simultaneamente, criem uma desejável harmonização das perspectivas e objectivos de desenvolvimento
territorial apreendidos pelos vários agentes e actores com intervenção no terreno, como forma
de facilitar a complementaridade dos seus impactos. Este processo de identificação e concertação de
intervenções sinaliza projectos com capacidade de despoletar efeitos económicos e sociais, sendo fixados não
apenas em função das iniciativas que constituem uma actuação típica de um executivo municipal, mas também
em função do papel desbloqueador e estimulante face à iniciativa de outras entidades com intervenção nos
destinos de desenvolvimento do concelho. Daqui resulta a identificação de:
• Projectos de responsabilidade efectiva da Câmara Municipal de Coruche, com uma tipologia de
intervenção puramente municipal e definidos em função dos objectivos estratégicos delineados;
• Projectos assumidos pela Câmara Municipal de Coruche, enquanto projectos ponderados
como cruciais no processo de alavancagem de iniciativas de outros agentes económicos relevantes
no processo de desenvolvimento estratégico definido para o concelho;
• Projectos de responsabilidade da Administração Central considerados imprescindíveis no processo
de concretização da estratégia que, embora não podendo ser considerados vinculativos, atribuem
coerência e exequibilidade aos objectivos de desenvolvimento fixados, e justificam a sua reivindicação;
• Projectos de responsabilidade de entidades de natureza supramunicipal (p.e., Associação
de Municípios, no âmbito da estratégia de desenvolvimento para a Lezíria do Tejo), referenciados
enquanto determinantes na prossecução da estratégia concelhia em estreita articulação com os
objectivos de desenvolvimento definidos a nível regional, numa lógica de contribuição mútua
para o alcance dos resultados esperados.
O planeamento estratégico engloba, transversalmente, importantes e decisivas dimensões
económicas e sociais (Figura 2-3) nas abordagens de desenvolvimento estabelecidas. A perspectiva
social, associada à dimensão de coesão, encontra-se transversalmente considerada nas dimensões
de vivência e progresso identificadas, quer pela via da promoção da coesão social, quer pela via da
inclusão social e melhoria das condições de acesso. A base social é um elemento decisivo na definição
das orientações estratégicas, sendo as “pessoas” a justificação e a legitimação das preocupações relativas
ao desenvolvimento territorial, os beneficiários directos dos impactos resultantes e os actores principais
e decisivos na prossecução bem sucedida e efectivada da estratégia definida, no duplo sentido de
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mobilização no seu alcance e apropriação do caminho delineado. A componente económica, associada à
dimensão de competitividade, formula-se do mesmo modo, pela conjugação das diferentes dimensões
de desenvolvimento territorial, sendo que, a consolidação de um sistema económico competitivo e
sustentado nos diferentes vectores de afirmação económica e empresarial depende, transversalmente,
do equilíbrio estratégico entre “Viver, Trabalhar, Aprender e Conhecer e Visitar”, assumindo-se assim, a
indissociabilidade das dimensões de afirmação estratégica de base territorial na sustentação de elevados
índices de produtividade e excelência económica.

Dimensão estratégica que visa proporcionar um espaço de vivência
integrada em ambiente aprazível, disponibilizando uma gama alargada de
equipamentos e serviços adequados às exigências de qualidade de vida
e às características da população (jovens, idosos,…), oferecendo-se um
ambiente atractivo e ropício à fixação de pessoas;

Dimensão estratégica com enfoque social centrado na criação de postos
de trabalho, com impacto na qualidade de vida, nomeadameadamente,
pela melhoria das condições de acesso (poder de compra, etc.), redução
do desemprego e dinamização do mercado de trabalho, factores com
implicações no desenvolvimento de mecanismos de coesão social;

Dimensão estratégica com contributo nas questões sociais pelo “upgrade”
de habilitações e desenvolvimento de um modelo de elevação de
qualificações com impactos na qualidade de vida e nas problemáticas de
inclusão social;

Dimensão estratégica com ênfase colocado na problemática social no
sentido da densificação das oportunidades de acesso à cultura, lazer,
visitação, possibilidade de usufruto dos recursos endógenos e identitários
do território, entre outras, com implicações na vivência social e no direito
de fruição e utilização do território.

Coesão

Viver

Trabalhar

Aprender
e
Conhecer

Visitar

Dimensão estratégica que visa criar condições de atractividade para
o estabelecimento de recursos (humanos) qualificados, cruciais ao
desenvolvimento de sistemas económicos sustentados e potenciação do
perfil produtivo e da produtividade.

Dimensão estratégica assente na prossecução de medidas de
diversificação e consolidação do tecido económico e, consequentemente,
dinamização do mercado de trabalho, desenvolvendo oportunidades de
emprego, factor com impacto em termos de competitividade.

Dimensão estratégica que promove a inclusão de vectores de inovação
e conhecimento nas actividades económicas, nomeadamente por
via da maior valor acrescentado em processos e produtos, visando a
consolidação da economia local, elevando-a a vectores destacados de
competitividade.

Dimensão estratégica com contributo no desenvolvimento de actividades
económicas como o turismo e actividades relacionadas (restauração,
cultura, hotelaria, etc.), com forte impacto na estrutura económica do
território e perfil produtivo, exigindo enquadramento diferenciado nos
vectores de atractividade turística.

Transversalidade da Dimensão Económica

Transversalidade da Dimensão Social

Figura 2-3: Transversalidade da dimensão social e económicano desenvolvimento territorial

Competitividade

O quadro conceptual teórico que sustenta um exercício de planeamento estratégico municipal, implica
perspectivar o território de acordo com os diferentes “focos” de crescimento e desenvolvimento de base
territorial que se lhe aplicam (Caixa 2-1), posicionando-o nas suas diferentes frentes de actuação, identificando
o potencial efectivo e emergente que pode ser assumido, de forma realista, porém arrojada, no panorama inicial
de desequilíbrio entre as dimensões “Viver, Investir e Trabalhar, Aprender e Conhecer, e Visitar e Consumir”
que não limita mas antes diferencia o caminho a trilhar no futuro, num contexto da afirmação competitiva
distintiva dos territórios e no sentido do agigantamento das valências efectivas do mesmo e de aposta
“ganhadora” face às forças e fraquezas actuais e oportunidades e ameaças que se configuram.
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Caixa 2-1: As dimensões associadas ao crescimento e desenvolvimento de base territorial

O planeamento estratégico, conceptualmente definido (Figura 2-4), parte do pressuposto da existência de diversos
e complementares “focos” de leitura do território - Viver, Trabalhar, Visitar, Aprender e Conhecer. A perspectiva de
desenvolvimento territorial adoptado na definição da estratégia de desenvolvimento concelhio e regional articula as
análises subjacentes à “utilização e fruição” do território com os respectivos “públicos e utentes”, através da construção
de um diagnóstico prospectivo, em que as diversas ópticas de observação – mais centrada no território, nas empresas
ou nas pessoas – são lidas no quadro do equilíbrio entre uma “economia competitiva” e uma “sociedade coesa” e à luz
da forma como se processa a transformação das condições e recursos presentes em resultados sustentados. Os diversos
modelos de afirmação regional constituem um referencial importante na percepção das articulações e interacções que
sustentam e justificam as actuais hierarquias em matéria de competitividade territorial. Os processos de crescimento
e desenvolvimento territorial são baseados em quatro grandes áreas que sustentam a projecção e afirmação externa
dos territórios, nomeadamente, por via:
• da componente residencial e enquanto espaço para “viver”, moldado pela adequação do modelo de vivência
oferecido à população residente e pela capacidade de atracção sobre novos residentes;
• da componente empresarial e enquanto espaço para “trabalhar e investir”, dinamizado pela conjugação
mais ou menos equilibrada de espaços de localização empresarial industrial com espaços comerciais e de
serviços, e explicado pela dinâmica de criação de riqueza, valor e emprego;
• da componente turística e enquanto espaço para “visitar”, projectado pela relevância dos motores
explicativos dos fenómenos de captação turística, interligado com o dinamismo das suas actividades
complementares (qualidade e diversidade) e explicado pela sua capacidade de induzir consumo e ser
apetecível ao lazer;
• da componente aprendizagem e enquanto espaço para “aprender e conhecer”, facilitado pela capacidade
de accionar a articulação entre a realidade empresarial e o sistema científico, tecnológico, de ensino, formação
e divulgação, impulsionado pela integração de componentes dos restantes vectores de crescimento nos
pontos de contacto delineados pela transversalidade do ensino e da cultura, e explicado pelo reconhecimento
obtido através da disseminação de saber técnico e teórico.
Os exemplos concretos de territórios que ganharam capacidade de afirmação e projecção externa confirmam o desequilíbrio
sequencial e, por vezes, cumulativo dos respectivos “motores” de crescimento, no sentido em que o estádio de consolidação
de cada um dos factores de afirmação numa dada região é, inevitavelmente, desequilibrado, e moldado por uma realidade
que incorpora tendências pesadas de longo prazo.
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Figura 2-4: Dimensões (“focos”) associadas ao crescimento e desenvolvimento de base territorial

Fonte: Augusto Mateus & Associados – Metodologia de Análise de Processos de Desenvolvimento Territorial
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A “escolha” e selecção de apostas estratégicas constitui-se como factor decisivo no sucesso do
planeamento estratégico, baseado num exercício sério de diagnóstico prospectivo e de delimitação das
potencialidades e ameaças que se colocam no futuro, preparando respostas a “encruzilhadas” estratégicas
com base em pressupostos de adaptação progressiva perante os desafios que surjam na implementação
do previamente delineado. A problemática de “escolha” surge em diferentes momentos, desde o arranque
da reflexão participada, de forma equilibrada e inclusiva, passando pela identificação e posterior selecção
de instrumentos de actuação e pela sinalização de projectos estratégicos, terminando na metodologia de
implementação no território. Este processo assume contornos de maior complexidade num contexto
de restrições orçamentais que tornam a equação necessariamente mais selectiva.

Constitui também elemento importante a considerar, a fixação de metas e objectivos realistas,
empiricamente fundamentados num contexto de equilíbrio e adequação, com a identificação dos
grandes projectos com capacidade de repercussão no processo de desenvolvimento do concelho, entre
os quais se incluem projectos que ultrapassam a escala decisional do município (surgindo enquanto
oportunidade e enquanto fonte geradora de impactos).

O esforço de decisão poderá, por outro lado, implicar uma maior concentração de recursos em
determinados vectores de intervenção do que aquela que resultaria de uma estratégia orientada
por princípios de abertura a todas as áreas. A certeza da existência de restrições financeiras implica,
necessariamente, investir selectivamente em determinados segmentos estratégicos, garantindo,
naturalmente, um equilíbrio consciente que possibilite intervenções transversais a outras áreas.

O posicionamento actual de Coruche nas diferentes dimensões associadas ao crescimento e
desenvolvimento de base territorial recomenda que o percurso deste concelho desenhe uma evolução
competitiva face às tipicidades concelhias e distintivas dos territórios envolventes, equilibrando a
realização de esforços mais ou menos ambiciosos de afirmação em cada uma destas dimensões, com o
respectivo posicionamento actual e com o percurso necessário a percorrer para garantir a concretização
da visão estabelecida para Coruche 2020. Surgem, para as quatro dimensões do crescimento e
desenvolvimento de base territorial, níveis diferenciados de aposta, que recomendam:
• um crescimento em quantidade e em qualidade do concelho de Coruche enquanto espaço
para “Viver”, constituindo-se enquanto pólo com uma efectiva atractividade residencial,
emergindo enquanto território com um perfil de habitação e vivência bem demarcado,
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captando fluxos populacionais com base no factor competitivo “qualidade do modelo de vida e
descongestionamento na proximidade de pólos urbanos em esgotamento”, numa abordagem
alargada das diferentes dimensões de comércio e serviços que estruturam os contornos daquele
modelo de vivência;
• uma articulação entre a dinâmica interna e externa do concelho de Coruche enquanto
espaço para “Investir e Trabalhar”, criando condições para densificar as actividades económicas
existentes e que se integram no actual perfil de especialização produtiva de Coruche e para,
simultaneamente, potenciar a instalação de novas actividades no contexto das oportunidades
geradas por grandes projectos (por exemplo, o Novo Aeroporto de Lisboa) e por tendências
modernas de investimento (por exemplo, a emergência de novos conceitos de turismo – sénior,
rural, radical, etc.), numa perspectiva de modernização, diversificação e alargamento da base
económica do concelho, que sustente a criação de postos de trabalho e alargue a capacidade de
fixação de segmentos populacionais com diferentes perfis;
• uma aposta exigida de crescimento do concelho de Coruche enquanto espaço para
“Aprender e Conhecer”, surgindo, por um lado, enquanto base de sustentação ao agigantamento
da dimensão ”viver” por via da oferta de boas condições de fixação de população exigente do
ponto de vista da disponibilização dos mais elevados padrões educacionais e culturais (ensino
básico, enriquecimento curricular, actividades extra-curriculares, música, dança, artes, literatura,
etc.) e, por outro lado, como reforço da componente de inovação, investigação e aplicação de
conhecimento científico nas actividades económicas;
• um crescimento em complementaridade com outras dimensões do concelho de Coruche
enquanto espaço para “Visitar e Consumir”, através do reforço, em quantidade e qualidade, bem
como em articulação e organização profissionalizada, dos argumentos de atractividade turística,
concedendo densidade aos serviços de apoio à actividade, estruturando produtos turísticos e
potenciando as valências patrimoniais, sócio-culturais, gastronómicas, entre outras, em prol do
desenvolvimento do sector turístico e, por sua vez, ao serviço do desenvolvimento territorial.
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Figura 2-5: Dimensões (“focos”) associadas ao crescimento e desenvolvimentode base territorial do concelho de Coruche

Surgem, enquanto elementos transversais a considerar na determinação das tipologias de
usufruto do território e, sobretudo, a enquadrar no referencial de um processo de crescimento
e desenvolvimento territorial, factores como a valorização da sustentabilidade ambiental e a
promoção da mobilidade (enquanto argumentos de atractividade residencial, empresarial e turística) e
factores como a dinamização do sector empresarial assente na diversificação do tecido empresarial e na
incorporação de conhecimento e inovação nas fileiras produtivas (enquanto argumentos de catalisação
de conhecimento, de processos de aprendizagem e de difusão de experiências, com capacidade de
introduzir tónicas generalizadas de atractividade).
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2.2.

A capacidade de Coruche desenvolver formas relevantes de articulação
urbano-rural no quadro das coroas supra-municipais envolventes de referência

A evolução do conceito de desenvolvimento territorial destaca e, simultaneamente, legitima as profundas
mutações nas tipologias de articulação das dimensões de afirmação dos territórios e do relacionamento
interterritorial, ganhando alento reforçado as tendências actuais que colocam a tónica na consolidação
de articulações funcionais já instauradas e na reciprocidade dos impactos resultantes, num quadro
conceptual indutor de ganhos de coesão e competitividade.

A mudança de paradigma das relações interterritoriais reconverteu o debate em torno da típica
dicotomia rural-urbano num diálogo ponderado por factores de complementaridade e relação
sinergética que consubstanciam a modernização, renovação e enquadramento desta temática aos
novos desafios estratégicos de reposicionamento competitivo e afirmação territorial pela
consolidação de especificidades individuais, equacionadas num contexto global de integração nas
coroas regionais de referência.

As anteriores abordagens à dicotomia rural-urbano assentaram no reconhecimento do adensamento das
assimetrias do rural face ao urbano, reconhecendo a inevitabilidade e, até acelerando o declínio do mundo
rural face à emergência do “urbano” enquanto pólo de crescimento e afirmação económica e social.

A prevalência de um modelo de industrialização e terciarização das economias e das sociedades,
dinamizado pelo consumo de massa em cidades e espaços metropolitanos, onde se foram concentrando
pessoas, empresas, equipamentos colectivos e meios de transporte, que se generalizou na segunda
metade do século XX, fundamentou o surgimento de abordagens convencionais caracterizadas pela
separação inevitável e dicotomia entre o “rural” e o “urbano.

O paradigma de desenvolvimento associado à dicotomia urbano-rural enfrentou três grandes
factores de transformação que conduziram à sua contestação e superação. O desenvolvimento
económico e social não pode ser pensado, nos nossos dias, sobretudo em territórios como Coruche,
sem desenvolver uma lógica, não de oposição, mas de colaboração e complementariedade, entre o
urbano e o rural.
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Em primeiro lugar, o próprio olhar renovado e valorizado sobre a importância decisiva da qualidade dos
territórios nos processos de desenvolvimento em articulação com a crise ecológica do planeta e adopção
inevitável de novas prioridades na conservação da natureza, na defesa da biodiversidade e no combate às
alterações climáticas.

Em segundo lugar, a própria consciência das limitações do modelo de crescimento urbanoindustrial massificado, com a manifestação de fortes dificuldades e perda de dinamismo associadas
ao congestionamento, ao forte agravamento dos custos de reprodução das comunidades humanas em
ambientes urbanos pouco ordenados e planeados e à saturação dos padrões de consumo e ocupação dos
“tempos livres”.

Em terceiro lugar, o novo campo de possibilidades aberto à organização do trabalho e da produção,
bem como à mobilidade de pessoas, bens, serviços e informação, pelas “revoluções” das tecnologias
de informação e comunicação e pela mobilidade global, com consequências dramáticas na redução
dos respectivos custos, que vieram favorecer quer a aproximação das diferentes actividades económicas
em torno de modelos suportados pelo conhecimento e pela eco-eficiência, quer o recrudescimento das
diferentes formas de visitação, quer a renovação dos modelos de habitação.

A evolução histórica, a evidência empírica e os sucessivos ajustamentos dos espaços às exigências
de desenvolvimento territorial, permitiram desenvolver uma nova abordagem que reconhece a
pertinência de uma visão indissociável entre o mundo rural e as áreas urbanas, criando -se novos
tipos de relação entre regiões rurais e urbanas diferentes dos conceitos tradicionais, observando -se
um esbatimento da dicotomia quer ao nível da qualificação e competências dos territórios, quer dos
agentes e populações que aí operam e vivem, quer dos bens e serviços que produzem ou oferecem,
admitindo -se contudo, que as assimetrias e/ou desigualdades que diferenciam estes “territórios”
existem e tendem a persistir, nomeadamente em termos de perfil produtivo, valias económicas,
oportunidades de emprego, entre outros.
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O desenvolvimento territorial moderno introduziu directrizes que determinam novas linhas de
aproximação rural-urbano, nomeadamente, novos equilíbrios na relação entre distância física e tempo
de deslocação (que remete para as questões das acessibilidades e do alargamento sucessivo do raio de
deslocação admitido nas deslocações pendulares), novos equilíbrios entre disponibilidade e usufruto (que
remete para a desmistificação tendencial da proximidade como argumento de facilidade de acessibilidade,
de utilização e de fruição), novos relacionamentos económicos pela modernização do perfil produtivo
(modernização de actividades tradicionais, desenvolvimento de produtos inovadores, etc.), novas
formas de comunicação e emprego, novos paradigmas de articulação funcional e novas tipologias de
complementaridade, etc.. A ponderação dos pressupostos que ditam este cenário de aproximação ruralurbano e dos contornos da sua aplicação a cada caso concreto, assumem-se como imprescindíveis no
alcance do objectivo de desenvolvimento equilibrado e sustentável, assente em interligações territoriais e
na criação de redes de troca de bens e serviços, valores culturais, conhecimento e inovação.

A complexificação dos “segmentos” territoriais na transição do rural-urbano conduz, de forma
simplificada ( REF _Ref235603269 \h Caixa 2-2), à redefinição de “novos” espaços como resposta às
transformações na ocupação do território e às consequentes mudanças funcionais e societais dos espaços
tradicional e aglomeradamente classificados como urbanos e como rurais, numa abordagem conceptual
renovada e ajustada às diferentes escaladas de agrupamento e interpretação territorial - áreas
metropolitanas, áreas suburbanas, cidades de grande, pequena e média dimensão, vilas e áreas rurais.

A “encruzilhada” rural-urbano na qual se encontram os territórios que vivenciam processos de
recomposição territorial, seja materializada por um evidente crescimento urbano e regressão do espaço
rural (largamente justificada pela regressão da actividade agrícola e, por consequência, das dinâmicas
económicas associadas), seja materializada por um alargamento do grau de abrangência de realidades
construídas com base na ascensão da escala territorial (exemplificado pelo alargamento do raio de
influência de áreas metropolitanas), corresponde a um posicionamento distinto no diálogo ruralurbano assente em importantes desafios de reajustamento territorial e afirmação competitiva na
confluência de dinâmicas distintas que geram espaços de crescimento sustentados por argumentos
diferentes dos tradicionais.
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O novo quadro de relações rural-urbano pressupõe por um lado, a configuração de um sistema urbano
equilibrado e policêntrico com efectivas capacidades de reproduzir efeitos de arrastamento nos
territórios rurais de proximidade, contribuindo para a diminuição das desigualdades territoriais e, por
outro lado, para o aparecimento de novas actividades e funções em áreas rurais, resultantes da crescente
tendência de urbanização dos espaços rurais, da reestruturação produtiva e do aumento da mobilidade,
que se traduziu no alargamento e dinamização das bacias de emprego.

Caixa 2-2: Modelo teórico de conurbação urbana

Os modelos tradicionais de desenvolvimento territorial eram suportados por uma dicotomia linear, que estabelecia a
diferença entre territórios urbanos e territórios rurais. A constatação da crescente desadequação desta dicotomia
rural-urbano à realidade das articulações inter-territoriais, suscitou a evolução do debate em torno do tema, e a posterior
concordância generalizada em torno da existência de diferentes escalas de articulação territorial, facilitadoras da
afirmação de especificidades individuais enquanto argumento de crescimento e desenvolvimento territorial.

Economia Simplificada…

.…e uma representação mais realista

Fonte: World Development Report 2009 Reshaping Economic Geography, WDR 2009 Team
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O perfil tipicamente rural do concelho de Coruche exige que o concelho incorpore na respectiva
construção estratégica, preocupações relacionadas com a problemática do novo relacionamento
rural-urbano que extravasam as tradicionais abordagens à dualidade referida. De facto, a evolução da
tradicional separação rural-urbano perspectiva para Coruche passos decisivos no sentido da afirmação
da sua identidade rural no contexto da existência de uma rede estruturada de pólos urbanos
com um potencial de crescimento hierarquicamente assumido. Equaciona-se o reforço da posição
assumida pela Vila de Coruche como centro de afirmação urbana de excelência e, simultaneamente, o
reforço das características de urbanidade de outros pólos cuja dimensão crítica o justifique, como o Couço,
Branca e Biscainho, sobretudo.

No contexto do respectivo perfil predominantemente rural, o concelho de Coruche integra-se numa
estratégica área de proximidade do mais importante pólo urbano, populacional e económico a nível
nacional, a Área Metropolitana de Lisboa (AML), o que lhe confere o grande desafio de integração nas
rotas de desenvolvimento potenciadas por essa localização estratégica. A formulação estratégica de
desenvolvimento dos espaços rurais implica delinear um modelo de desenvolvimento em torno de
sucessivas coroas de articulação funcional, de geometria variável (emprego, estudo, logística, produção,
etc.), facilitadas por uma eficiente rede de mobilidade e rematadas pela afirmação de novas e adequadas
funções aos espaços rurais complementares.

O impacto de projectos de grande envergadura pode ser determinante na redefinição de
tendências instaladas e nas intensidades da articulação funcional e territorial. É o caso evidente
do NAL, que se assume enquanto investimento com fortes efeitos a montante e a jusante e com nítida
capacidade de estruturar um novo vector de centralidade indutor de uma alteração substancial do
sentido e direcção do alargamento da zona de expansão da Área Metropolitana de Lisboa.

O posicionamento de Coruche poderá ser maximizado nesta conjuntura de redefinição do perfil
de articulação inter-territorial, onde territórios com diferentes orientações, morfologias de
ordenamento territorial e tipologias de padrão habitacional e empresarial, competem, mas
também se articulam, pela captação dos benefícios impulsionados pela construção e posterior entrada
em funcionamento desta infra-estrutura, e onde rural e urbano dialogam no ajustamento às exigências e
necessidades que entretanto se vierem a fazer sentir.
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Figura 2-6: Inserção de Coruche nas coroas supramunicipais envolventes de referência

A evolução referencial da articulação
interna dos espaços rurais-urbanos de
Coruche, perspectivada à luz das novas
tendências de articulação territorial.

Fonte: Augusto Mateus & Associados, Lda.
com base em World Development Report 2009 Reshaping Economic Geography, WDR 2009 Team

A abordagem estratégica aplicada ao concelho de Coruche considera a integração do concelho nas
diferentes escalas de actuação que importa considerar, e articula as diferentes perspectivas de
leitura do território (Figura 2-7), considerando:
• os moldes do “usufruto” do território num contexto de (des)equilíbrios estratégicos entre
as dimensões de “Viver, Visitar e Consumir, Aprender e Conhecer, e Investir e Trabalhar”,
perspectivados à luz da hierarquização de vocações territoriais privilegiadas;
• a articulação dos desígnios estratégicos recomendados pela inserção em realidades
territoriais de referência (seja pela proximidade geográfica, pela inserção administrativa,
pela partilha de características comuns ou pelo posicionamento perante novas conjunturas de
crescimento);
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• a necessidade de fazer acrescer à visão local, uma abordagem regional, sustentada pelo
vinculismo de princípios efectivos de governança, de articulação institucional e de
envolvimento concertado de actores, estruturando desta forma a complementaridade de
protagonismos concelhios temáticos enquanto instrumento de eficácia no alcance do equilíbrio
de desempenhos de territórios com características e perfis diferenciados;
• a potenciação de factores e características estruturais, no referencial interno do concelho ou
resultantes de “choques” externos, que possam despoletar o mecanismo de equilíbrio entre, por
um lado, características do território que a partir de determinada altura se passam a interpretar
como problemas e, por outro lado, grandes tendências em relação às quais é preciso convergir.

Figura 2-7: Interligação das escalas de abordagem territorial
como contributopara a moldagem de uma Estratégia de Desenvolvimento Territorial
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Coruche é um concelho integrante da região Lezíria do Tejo. Assume-se, portanto, enquanto um dos
protagonistas do posicionamento económico e social desta região no referencial nacional de
regiões NUTS III, numa posição que concretiza através da participação activa na implementação da
“Estratégia de Desenvolvimento Agenda 21 Regional da Lezíria do Tejo” que, ao materializar as convicções
estratégicas dos seus 11 concelhos constituintes - Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém - apresenta uma estratégia global
para a região, focando prioridades globais que resultam da soma ponderada das especificidades
locais, articuladas em objectivos estratégicos de desenvolvimento.
O concelho de Coruche, localizado na Lezíria do Tejo, assume-se enquanto um dos protagonistas dos
desígnios definidos, beneficiando do core de articulação, partilha e conhecimento das dinâmicas regionais
internas, demonstrando solidariedade e empenho no processo de reposicionamento regional e gerindo
os efeitos de complementaridade essenciais para a concretização das directrizes nacionais e comunitárias
em termos de competitividade e coesão.

Coruche beneficiará do percurso conjunto desta região no respeitante aos quatro eixos de intervenção
assumidos e, simultaneamente, contribuirá , de acordo com as suas especificidades e posicionamento
específico, para a sua concretização.

O papel de Coruche neste referencial estratégico de escala regional contribuirá, portanto, para o
reforço e consolidação de um sistema territorial e urbano coeso, moderno e competitivo, alicerçado num
objectivo partilhado de melhorar a qualificação dos recursos humanos como forma de sustentar a aposta
na inovação em actividades económicas com maior potencial de desenvolvimento competitivo, em que
se assumem como preocupações centrais que a preservação e valorização dos recursos naturais e do
património natural sejam assumidas como vectores essenciais da qualidade de vida das populações e da
promoção do crescimento, quer ao nível da actividade agrícola quer ao nível do sector do turismo.
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Figura 2-8: Eixos de Desenvolvimento da Estratégia de Desenvolvimento
Agenda 21 Regional da Lezíria do Tejo e Linhas de Intervenção

Fonte: com base em “Estratégia de Desenvolvimento Agenda 21 Regional da Lezíria do Tejo”
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ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DE CORUCHE

A Estratégia de Desenvolvimento para Coruche 2020 incorpora, na respectiva concepção, a
ponderação da envolvente territorial e de oportunidades que no momento presente estruturam os
tópicos de iminência estratégica com objectivos a consolidar no horizonte temporal de curto a longo
prazo. A abordagem conceptual dos vectores de desenvolvimento territorial permitiram sinalizar as
dimensões de afirmação estratégica prioritárias - “Viver, Investir e Trabalhar, Visitar e Consumir e Aprender
e Conhecer” – que norteiam as actuações definidas em sede de plano de acção e que cujas intensidades
de intervenção se encontram ajustadas às dinâmicas da envolvente e dos projectos estruturantes que se
prevêem na orla de proximidade de Coruche.

As grandes linhas estratégicas identificadas estendem-se por diferentes áreas temáticas que
conjuntamente, embora não esgotando as nuances de abordagem estratégica, sintetizam propostas de
visionamento do futuro de Coruche.

1ª Linha Estratégica – Optimização do posicionamento de Coruche “dentro”
da grande “cidade-região” de Lisboa, mas “fora” da sua área metropolitana

A primeira linha estratégica recai sobre a optimização do posicionamento privilegiado de Coruche na
proximidade do maior pólo económico e social nacional, isto é, “dentro” da grande “cidade-região” de
Lisboa, mas “fora” da sua área metropolitana. A optimização deste posicionamento, feito de fraquezas
que tendem a ser esbatidas e eliminadas, de oportunidades que tendem a avantajar-se e de ameaças que
podem ser controladas, não poderá, no entanto ser aproveitado sem uma estratégia própria, pró-activa,
que permita construir um saldo positivo real e favorável no conjunto daquelas tendências.

A Área Metropolitana de Lisboa pode ser definida como o conjunto de territórios que têm vindo
progressivamente a ser abarcados pelas dinâmicas demográficas e económicas do seu pólo central (que
vai extravasando o próprio concelho de Lisboa), consubstanciando-se um processo gradual e coerente
de consolidação e alargamento ao longo das principais infra-estruturas rodoferroviárias (por
exemplo, linhas ferroviárias do oeste, norte e sul, A1, A2, A8, ponte 25 de Abril e ponte Vasco da Gama).
A cidade de Lisboa e a sua área metropolitana não têm crescido nem de forma ordenada, nem de forma
equilibrada. A “cidade das duas margens”, em torno do Tejo ainda não é uma realidade, tal como a área
metropolitana se alargou mais a Norte e a Poente.
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O próximo futuro comporta tendências e oportunidades de alteração significativa do modelo territorial
desta grande região de polarização de pessoas e actividades que, tudo indica, se traduzirão num
reequilíbrio global entre o Norte e o Sul e entre Poente e Nascente, sob o impacto da intensificação das
relações Lisboa-Madrid (no quadro mais geral das relações Portugal-Espanha) e da redescoberta da
importância estratégica do Tejo e do Atlântico na sua afirmação diferenciada num mundo globalizado
e numa Europa alargada. O desafio inerente nesta contextualização remete para a afirmação de Coruche
como pólo de qualidade “às portas” da área metropolitana em consolidação e alargamento, mas
longe das lógicas suburbanas de dormitórios congestionados, menos seguros e menos dotados de
qualidade de vida, o que requer um importante esforço de afirmação económica, empresarial e social.

O posicionamento estratégico de Coruche consubstancia-se ainda, pela proximidade a projectos
estruturantes de relevância nacional e potenciação das vantagens associadas, como o Novo
Aeroporto de Lisboa (NAL) e a Plataforma Logística do Poceirão e de relevância regional, nomeadamente,
a melhoria de acessibilidades externas a nascente e a poente (IC10 e IC13) e a reorganização ferroviária,
elementos que colocam o concelho de Coruche no cerne de importantes dinâmicas, “desencravando-o”
da posição de aparente distanciamento do centro pela atribuição de novos impulsos a este território.

2ª Linha Estratégica – preparar o futuro “com os mais novos”

A segunda linha estratégica coloca Coruche enquanto pólo que prepara o futuro “com os mais
novos”, investindo na excelência da educação proporcionada aos mais jovens como factor de captação de
população qualificada e de combate ao êxodo populacional, e “com a natureza conservada”, investindo
na preservação distintiva da riqueza natural deste território, onde a defesa e valorização do montado de
sobro assume papel destacado, em articulação com iniciativas de conhecimento, criatividade e cultura.

A construção de vantagens duradouras de atractividade, para pessoas – residentes e visitantes
– e empresas, em Coruche passa, nesta segunda linha de desenho estratégico, pela percepção de que, no
coração da construção de um modelo original e diferenciado se encontram dois elementos indissociáveis,
quer para a criação sustentável de riqueza, quer para o equilíbrio na valorização dos recursos naturais,
isto é, pessoas educadas e qualificadas, capazes de serem protagonistas na nova economia baseada no
conhecimento, e comunidades humanas e empresariais que fazem da conservação da natureza a sua
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base de aproximação a um modelo económico e social onde a mobilização do conhecimento e da tecnologia
permite renovar e relançar a competitividade das actividades primárias (agricultura, silvicultura e pecuária) e
de primeira transformação (agro-alimentar), viabilizando a inserção de Coruche num “cluster” mais alargado
de actividades diferenciadas, ainda que ancoradas nas características do território, como a fileira das infraestruturas, equipamentos e serviços ambientais, a gestão de resíduos, a reciclagem e a reutilização, os serviços
de instalação e manutenção (às empresas e famílias), e o comércio, restauração e turismo.

O desafio implícito no desenvolvimento desta linha estratégica refere-se à construção de Coruche como
espaço para trabalhar e investir, é polarizado pelo protagonismo das empresas e da iniciativa
empresarial e aposta nos segmentos económicos com maior potencial de crescimento e capacidade de
geração de efeitos de desenvolvimento a montante e a jusante, providenciando simultaneamente, um
conjunto de serviços de suporte à actividade empresarial.

A convicção da importância económica e paisagística dos recursos naturais implica a ponderação de
vectores de sustentabilidade associados a tendências efectivas de afirmação de processos de “greening”
nos modelos económicos, nomeadamente, pela afirmação dos recursos endógenos, tal como, a
valorização do montado de sobro, do vale do Sorraia e a renovação da agricultura tradicional, num
contexto de tendências de congestionamento urbano e pressões urbanísticas com impacto ambiental.
A diversificação de actividades económicas, premente no eixo de desenvolvimento empresarial,
deverá coabitar com as preocupações ambientais assumidas, potenciando processos de reciclagem e
reaproveitamento e gestão de resíduos, percorrendo as máximas de valorização sustentável de recursos
naturais e desenvolvimento de um modelo agrícola renovado e diversificado, apostando não somente
nas culturas tradicionais (arroz, tomate, milho, etc.) mas também noutras actividades que respondam às
oportunidades de desenvolvimento empresarial que se perspectivam.

A capacidade de disponibilização de espaços para a actividade empresarial assume, neste contexto,
particular relevância, sendo necessário desenvolver instrumentos de resposta a oportunidades de
recepção de investimento, principalmente induzidos pelo desenvolvimento a nascente, nomeadamente
pela implementação de projectos estruturantes como o Novo Aeroporto de Lisboa, com impactos
importantes na atractividade dos territórios de proximidade, e a Plataforma Logística do Poceirão que
contribuirá para o desenvolvimento da logística e dos transportes nesta região, sobretudo pelo potencial
de articulação intermodal que comporta de articulação com os portos de Sines, Setúbal e Lisboa.
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3ª Linha Estratégica
Conciliar as dimensões urbana e rural,num território com o “melhor dos dois mundos”

A terceira linha estratégica concebe Coruche enquanto pólo com capacidade de conciliar, com equilíbrio
selectivo, as dimensões urbana e rural, numa escala ponderada e adequada ao perfil identitário deste
território, evoluindo e sendo percepcionado como um espaço onde se pode aceder ao “melhor dos dois
mundos”, isto é, à liberdade de escolha proporcionada pela disponibilidade de serviços e oportunidades
e pelo dinamismo cosmopolita dos espaços públicos de passeio, lazer e comércio do mundo urbano e à
qualidade de vida proporcionada pela fruição de uma natureza conservada, em tranquilidade e segurança,
sem congestionamentos e em habitats alargados.

O desafio implícito no desenvolvimento desta linha estratégica refere-se à construção de Coruche como
espaço para viver e visitar, é polarizado pelo protagonismo das pessoas e aposta em vectores de
urbanismo diferenciado e atractividade e desafogo residencial (retratado pelos foros), protagonizando um
ordenamento habitacional adequado ao perfil populacional que se pretende fixar, apostando em maior
valor acrescentado pela inclusão de cultura, lazer, comércio e serviços modernos de apoio à população e
contribuindo para a constituição de um verdadeiro habitat e não apenas espaço de habitação que permita,
por exemplo, inverter as tendências verificadas de envelhecimento e quebra populacional.

A capacidade de disponibilização de habitats residenciais, “casas” com serviços e modos de vida
associados, de forte competitividade global (valor elevado a custo muito acessível), não só claramente
fora da lógica depurada e “low-cost” dos dormitórios convencionais, como inserida instrumentalmente
na satisfação de procuras ascendentes de mobilidade profissional, para famílias diversificadas no estatuto
social e no poder de compra, assume, neste contexto, particular relevância, sendo necessário desenvolver,
adicionalmente, instrumentos de resposta a oportunidades de recepção de novos fluxos migratórios
induzidos, principalmente, pela projecção a nascente da região de polarização de Lisboa.

A capacidade de se constituir como pólo de lazer e visitação, singular mas (re)conhecido, respondendo
às necessidades de consumidores informados que pretendem aceder a experiências enriquecedoras,
alternativas à saturação do consumo massificado, nomeadamente pela visitação e fruição turística de um
território diferenciado, com um património natural mérito, com um ambiente seguro e tranquilo e com
uma dimensão cultural apreciável, constitui, no desenvolvimento desta linha estratégica, um terreno
de acção de grande importância para completar a prossecução dos desígnios anteriores, garantindo
uma afirmação sustentável do potencial turístico de Coruche em estreita articulação como o reforço e
consolidação da sua atractividade residencial, captando novos residentes e relançando as bases do seu
crescimento demográfico.
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Um momento de Encruzilhada Estratégica, que tem de se traduzir
em respostas concretase em escolhas positivas e negativas

O concelho de Coruche encontra-se numa encruzilhada estratégica perante grandes desafios e
projectos indutores de desenvolvimento que exigem respostas concretas, à sua medida, “aqui e agora”,
traduzidas em outras tantas escolhas positivas (construir um território sustentável, assumir uma nova
posição dinâmica na região de Lisboa) e negativas (recusar um crescimento periférico e suburbano,
recusar um declínio económico arrastado pela incapacidade de entrar em novas actividades e negócios)
que, se planeadas adequadamente em tempo útil, não deixarão de consolidar posições e convicções no
que se pretende “ter” e “ser”, construindo um caminho colectivo de coesão e competitividade.
A estratégia preconizada para Coruche é uma estratégia de equilíbrio activamente procurado entre o
presente e o futuro, seja do ponto de vista dos seus protagonistas (os que já são ou estão em Coruche,
mas também os que Coruche tem de atrair para viver, trabalhar, investir e visitar), seja do ponto de vista
dos seus territórios (a vila que ganha dimensões qualitativas de “cidade”, as freguesias que ganham novos
serviços e equipamentos e os pólos rurais que ganham com a difusão dos efeitos de desenvolvimento
garantida pela melhoria das ligações e da participação).
A estratégia preconizada para Coruche é, no entanto, também, uma estratégia de concorrência e
complementaridade com outros pólos, situados na projecção nascente da grande região de Lisboa
(Benavente, Vendas Novas e Alcochete, nomeadamente), orientada pela disputa da captação dos efeitos
directos e indirectos dos projectos e investimentos que configuram essa projecção. O NAL surge, neste
quadro, como a grande referência, pela respectiva dimensão e relevância nacional, preconizando a
estratégia escolhida que Coruche assuma com força essa dimensão de concorrência e complementaridade
potenciando a “oportunidade aeroporto” nas diferentes fases de desenvolvimento do projecto - da
fase de construção à fase de actividade cruzeiro - construindo os pilares de captação das dinâmicas que se
prevêem vir a verificarem-se do curto ao longo prazo.
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Figura 3-1: O trapézio da projecção potencial dos impactos
de proximidade territorial da localização do NAL

Os traçados do IC10 e IC13 correspondem ao previsto no PRN 2000.
Estão em estudo traçados alternativos para estes IC.
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Caixa 3-1: Síntese de Impactos da Localização do NAL

Perspectiva Global

Perante dois cenários alternativos de localização do Novo Aeroporto de
Lisboa – NAL, o Governo encarregou o Laboratório Nacional de Engenharia
Civil – LNEC de desenvolver o “Estudo para a Análise Comparada das
Alternativas de Localização do Novo Aeroporto de Lisboa na Zona da Ota
e na Zona do Campo de Tiro de Alcochete”. Finalizado em Janeiro de 2008,
serviu de base à Resolução do Conselho de Ministros n.º 85/2008, de 26
de Maio, que aprovou a localização do NAL na zona do Campo de Tiro de
Alcochete.
No relatório sobre Competitividade e Desenvolvimento Económico e Social
integrado nesse Estudo, vem traduzida a dimensão da oportunidade de
que o NAL se reveste, enquanto grande investimento para o futuro:
«A realização com sucesso da viragem de um
“aeroporto da cidade de Lisboa” para um “aeroporto
da região de Lisboa” constitui uma oportunidade
relevante mas que só será aproveitada com massa
crítica, intermodalidade alargada, relevância da
minimização do tempo e comodidade de acesso
dos passageiros, alargamento efectivo da área de
influência e captação de funções de intermediação
internacional qualificada.»

e pólos hoteleiros, zonas de escritórios e parques imobiliários, isto é
(...) novos pólos urbanos de desenvolvimento com capacidade para
influenciar quer a configuração espacial das grandes aglomerações
urbanas, quer a especialização económica das economias regionais em
que se inserem.»
Este grande investimento permitirá uma reinserção destes territórios
na esteira da promoção de um maior equilíbrio territorial no interior
da AML, materializando o objectivo estratégico da “cidade de duas
margens” e promovendo a redução da pressão dos movimentos
pendulares Sul-Norte. Numa outra escala, será potenciado o reforço
do eixo Vendas Novas/Montemor/Évora, impulsionador expectável
de uma zona logística articulada com os portos de Lisboa, Setúbal e
Sines e com as zonas de vocação logística e industrial da Península de
Setúbal e do Alentejo Central (Vendas Novas/Évora e Elvas/Badajoz).
Esta vocação territorial será ainda potenciada, para um nível de
crescente internacionalização, por via dos investimentos previstos no
Plano Rodoviário Nacional, pela aposta no transporte ferroviário de
alta velocidade (RAVE) e aéreo. A reformulação dos serviços da Linha
Ferroviária do Alentejo prevista trará efeitos positivos à repartição
modal do transporte de pessoas e mercadorias e potenciará ligações
relevantes tanto para utilizadores do NAL como para empregados.

O mesmo Relatório aponta, como forma de superação dos factores
críticos ao investimento do NAL, a definição de Objectivos Estratégicos
que visem a criação de um «centro nevrálgico de internacionalização
das actividades empresariais, suportando a competitividade do
turismo, das indústrias de resposta rápida e dos serviços avançados
intensivos em conhecimento e informação, configurando-se como
verdadeira “cidade empresarial” com forte capacidade de densificação
e expansão flexível», ao mesmo tempo que defende um modelo, na
lógica dos modelos de “Cidade-aeroporto” «(...) que se convertem

Servirá também como suporte à regeneração de espaços libertados
pelo processo de desindustrialização de concelhos como Barreiro,
Moita e Montijo e abrirá um conjunto de alternativas de emprego a uma
eventual perda de velocidade do cluster automóvel do eixo SetúbalPalmela, mobilizando os recursos humanos disponíveis em quantidade
e qualidade na Península de Setúbal para novas oportunidades de
desenvolvimento económico e social.

também em parques empresariais, zonas de actividades logísticas e
centros de distribuição, nós relevantes de redes de transporte terrestres
mais vastas, com diversos tipos de intermodalidade, em especial com os
novos serviços ferroviários urbanos e interurbanos, centros de negócios

qualificadas, envolvidas na construção do NAL propriamente dita e de
serviços de apoio a essas empresas. Num segundo momento, permitirá
o desenvolvimento de actividades intensivas em conhecimento e
competências tecnológicas como a área do catering (agro-indústria
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alimentar), da hotelaria, da restauração e de novas plataformas de encontro
e interacção empresarial. Para além disso, é previsível a consolidação
de centros de carga aérea em associação com actividades logísticas
competitivas ligadas à produção e/ou distribuição internacionalizadas
(agro-alimentar de produtos perecíveis, p.e.) e a captação de empresas e
investimentos deslocalizados de territórios não apoiados pelo QREN. Estas
actividades surgem num contexto de desenvolvimento de novas formas
de trabalho e de organização empresarial, sendo potenciadoras de uma
reconversão dos tecidos produtivos da região e do aparecimento de novas
dinâmicas empresariais emergentes.
Neste quadro, será possível promover a consolidação e regeneração
urbana da Vila de Coruche e a sua afirmação como sede de concelho,
centro urbano e funcional de nível superior, integrado na rede
polinucleada de cidades e vilas da Lezíria do Tejo e do Alentejo Central,
a par do desenvolvimento dos pólos urbanos em espaço rural, por via
de uma nova procura residencial permanente ou de segunda habitação
associada ao loteamento de propriedades e a empreendimentos
urbano-turísticos em propriedades rurais. Este aumento estimado de
novos residentes é suportado pelos cerca de 38.000 empregos, directos
e induzidos pelo NAL, perspectivados para a década de 2030 e pelo
novo quadro de acessibilidades que influenciará a mobilidade interna
na AML.
Haverá, no entanto, que ter em conta alguns riscos que se colocam
ao desenvolvimento do NAL e dos territórios adjacentes. Desde logo
a reprodução de más práticas de ordenamento do território e de
protecção da natureza que poderão comprometer o desenvolvimento
ambiental exemplar do projecto. Em termos das condições de
mobilidade, o custo e a fiabilidade das travessias do Tejo e a sua
conclusão “em tempo útil”. Haverá ainda que gerir a pressão imobiliária
responsável por crescimentos urbanos assimétricos e desequilibrados,
baseados apenas na relação da maior proximidade ao NAL. Há ainda o
perigo de se desvirtuar o sentido de cidade aeroportuária através da
instalação, “à sombra” do aeroporto, de actividades de baixo valor, que
procuram solos baratos e boas acessibilidades, nomeadamente grandes
superfícies e parques temáticos, como se tem observado noutros
grandes aeroportos internacionais.

Os impactos negativos que esta estrutura poderia imprimir ao
território onde Coruche se insere foram considerados mínimos
ou de efeitos irrelevantes, nos domínios dos sistemas de águas
superficiais, das águas subterrâneas, da geotecnia, do ruído, da
biodiversidade, das acessibilidades, do ordenamento do território e
da competitividade, permitindo assim, ao concelho de Coruche tirar
total partido das oportunidades geradas pela proximidade ao NAL (as
freguesias da Branca, Biscainho e Fajarda encontram-se na primeira
coroa de influência sub-regional - 25km - sendo que Coruche, Couço,
Lamarosa, Santana do Mato, e Erra se encontram a menos de 50km desta
localização), num contexto sub-regional em que também se encontram
Benavente, Vendas Novas, Palmela, Moita, Montijo e Alcochete.
Dada a fraca importância da ribeira do Vale Cobrão (directamente afectada
pela localização do NAL, no CTA) no contexto da Bacia Hidrográfica do
Tejo, e como tal do Rio Sorraia, não se prevê que os impactos ao nível dos
recursos hídricos superficiais desta infra-estrutura afectem de alguma
forma o concelho de Coruche. Do ponto de vista dos recursos hídricos
subterrâneos, o NAL vai localizar-se na Unidade Hidrogeológica da Bacia do
Tejo-Sado, sendo de salientar que o impacto da redução da recarga na área
do NAL, devido à maior impermeabilização dos solos, não terá significado
à escala do sistema aquífero, afectando apenas muito localmente o recurso
disponível no aquífero livre.
Embora se preveja que o NAL irá ter implicações ao nível da conservação
da natureza e biodiversidade nas áreas naturais associadas ao Estuário
do Tejo, calcula-se que, uma vez que as restantes áreas protegidas
e Sítios da Rede Natura 2000 existentes em Portugal Continental se
encontram a mais de 20 km desta infra-estrutura, não é previsível que
sofram impactos significativos da construção e da operação do NAL.
No que respeita ao ordenamento do território deve ser favorecida a
canalização das actividades induzidas pelo NAL para os centros urbanos
que se localizam na circunferência de aproximadamente 25 km do
centro desta infra-estrutura: Benavente (25), Coruche (26), Vendas
Novas (24), Palmela (25), Moita (27), Montijo (24), Alcochete (22).
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Oportunidades e Ameaças para Coruche
• Localização muito próxima ao NAL (no espaço sub-regional), encontrando-se maior parte das
freguesias do concelho entre os 25 a 50 km desta infra-estrutura;
• Melhoria da acessibilidade ao eixo Évora-Elvas-Badajoz e à cidade de Lisboa, através da
construção de novas vias e da beneficiação de vias existentes;
• Reformulação de serviços na Linha Ferroviária do Alentejo, com possíveis efeitos positivos na
repartição modal, potenciando ligações relevantes tanto para utilizadores do NAL como para
empregados;
• Promoção de maior equilíbrio territorial no interior da AML, podendo também beneficiar o eixo
Vendas Novas/Montemor-o-Novo/Évora;
• Impulso ao desenvolvimento de uma grande zona logística, articulando-se com os Portos de
Lisboa/Setúbal/Sines;
• Promoção do desenvolvimento policêntrico do Alentejo Litoral e da Lezíria do Tejo;
• AML e sua zona envolvente mais “internacional”, estreitando a interacção com os pólos de
vocação logística e industrial da Península de Setúbal e do Alentejo Central (Vendas Novas/Évora
e Elvas- Badajoz).

• Perigo de se desvirtuar o sentido de cidade
aeroportuária, instalando-se na sombra
do aeroporto sobretudo actividades
que procuram solos baratos e boa
acessibilidade, nomeadamente grandes
superfícies e parques temáticos, como se
tem observado em aeroportos da Europa,
América e Ásia;
• Reprodução de más práticas de
ordenamento do território e de
protecção da natureza;
• Pressão imobiliária, apoiada na procura,
no sentido da expansão significativa
da mancha residencial sem quaisquer
preocupações de qualidade de vivência
urbana.

Três Linhas Estratégicas que estruturam uma Estratégia
de Desenvolvimentotraduzida em três Eixos de Intervenção

As três linhas estratégicas que idealizam um futuro possível para Coruche traduzem um equilíbrio entre
ambições projectadas a diferentes níveis e escalas de intervenção, planeando, em primeiro lugar, a
óptica do seu posicionamento à escala regional da expansão e consolidação da área metropolitana de
Lisboa, pela optimização do posicionamento de Coruche “dentro” da grande “cidade-região” de Lisboa,
mas “fora” da sua área metropolitana, focalizando, em segundo lugar, a óptica dos pressupostos
exigidos pelo público-alvo do futuro de Coruche, pela preparação de um futuro “com os mais novos”
e pela consequente antecipação das condições que suportam a projecção de uma atractividade
residencial, para pessoas e visitantes, que se articula com uma atractividade empresarial, para empresas
e investidores, e escolhendo afirmativamente, em terceiro lugar, a imagem a projectar por Coruche
enquanto padrão de atractividade, conciliando as dimensões urbana e rural, num território com o “melhor
dos dois mundos”.

68

Câmara Municipal de Coruche

Figura 3-2: Estratégia de Desenvolvimento para o concelho de Coruche
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Para a construção de uma estratégia de desenvolvimento, baseada nas oportunidades que se abrem
ao território, mas consciente das ameaças que também sobre ele pendem, emerge a necessidade de
estabelecer dois grandes eixos de intervenção de pendor pró-activo, a que se reúne um terceiro
eixo de intervenção com carácter preventivo.

Eixo

1
Eixo

2
Eixo

3

Estruturar a atractividade residencial de Coruche na projecção de
um estilo de vida urbano de qualidade, inserido num ambiente rural,
através da articulação entre o reforço da dimensão urbana da Vila e a
densificação de funções urbanas qualificadas nos pólos rurais.

Fortalecer a atractividade empresarial de Coruche, através do reforço
da fixação de novas iniciativas empresariais decorrente das condições
preferenciais de posicionamento face aos eixos e corredores de
circulação rodo-ferroviária, com o acolhimento de novas actividades
económicas de apoio à logística dos grandes projectos.
Equilibrar os impactos sobre os recursos territoriais de Coruche
decorrentes das novas pressões da expansão residencial e empresarial,
sobre uma base de boas práticas de ordenamento territorial e de
salvaguarda e valorização da sustentabilidade ambiental.

Eixos de
intervenção
com carácter
pró-activo

Eixo de
intervenção
com carácter
preventivo

A estes elementos estão transversalmente associados, na garantia do sucesso da implementação da
estratégia de desenvolvimento, as questões do Marketing Territorial e da Governação do Território.

A sociedade de informação e as novas tecnologias de comunicação são um importante instrumento
de desenvolvimento dos territórios, mesmo dos mais recônditos, permitindo a abertura destes espaços
ao exterior e a sua visibilidade, especialmente em contextos de captação de oportunidades e divulgação
de potencialidades e vantagens comparativas anteriormente desconhecidas, e que se materializam em
campanhas estruturadas de marketing territorial.

Coruche precisa consolidar a imagem do “modelo de vida, vivência e território” que quer projectar,
actuando na correcção de eventuais ideias pré-concebidas, e apostando fortemente na construção
da imagem apreendida pelos seus potenciais residentes e visitantes. Esta decisão estará seguramente
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relacionada com as características distintivas de um território em que a definição de qualidade de vida
“reúne o melhor dos mundos urbano e rural”, que incorpora no seu desenvolvimento o primado da
valorização e sustentabilidade ambiental, e que se posiciona suficientemente perto e longe de Lisboa para
lhe possibilitar um acesso rápido, sem ser envolvido nos riscos do congestionamento e saturação.

A estratégia assume ainda transversalidade de uma governança local nos domínios adoptados como
estruturantes para o desenvolvimento do concelho – e aqui destaca-se a relevância assumida pela
implementação de processos rápidos, flexíveis e transparentes na gestão pública da Vila, das freguesias
e do concelho em geral, enquanto instrumento de coesão social e territorial – garantindo uma maior
capacidade de concretização das decisões públicas e, simultaneamente, imprimindo na gestão municipal
uma orientação para o desenvolvimento de parcerias com o sector privado e o sector social geradora de
riqueza e bem-estar social para a população actual, e futura, do concelho.

Caixa 3-2: O Marketing Territorial enquanto elemento estratégico

A concretização de uma estratégia, a qualquer nível e em qualquer
área temática, não pode ser dissociada das suas próprias acções de
promoção. O mesmo acontece com as estratégias de desenvolvimento
territorial, consubstanciadas nos planos estratégicos, que devem
ser suportadas, em última análise, por um “plano de marketing”. A
definição de uma estratégia e do seu “plano de marketing” requerem
decisões ligadas:
• à escolha dos mercados alvo preferenciais;
• ao posicionamento adequado para cada mercado;
• a um conjunto de objectivos perfeitamente quantificados.
Embora a promoção de um local seja fundamental, pensar que “vender”
um território se prende somente com a sua promoção é bastante
redutor. O marketing territorial está relacionado, acima de tudo, com

a oferta de uma carteira adequada de atracções e serviços, e de um
conjunto de infraestruturas eficientes, assim como com a promoção da
imagem do próprio local. Neste contexto, o conhecimento aprofundado
dos mercados alvo é de importância crítica, uma vez que a venda de um
produto (neste caso um território) significa que tem de se satisfazer as
necessidades valorizadas pelo mercado alvo. Uma má avaliação desta
componente pode por em causa todo o trabalho futuro.
A escolha do posicionamento que se pretende atingir para um
determinado território está condicionado por diversos factores que
influenciam as escolhas de cada grupo de mercado. “Os locais, tal
como os produtos, passam a ser conjuntos de atributos, como sejam:
locais de férias (bom clima, lazer, actividade recreativa, boa assistência
médica); locais para morar (segurança, oportunidades de emprego,
bons transportes, qualidade de vida, actividades culturais e de lazer);
locais industriais (bons acessos, mão de obra especializada, terrenos
adequados) ou locais de eventos (instalação de qualidade, acessos a
bons serviços de apoio a custos competitivos).”
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De um estudo realizado a 30 cidades espanholas, podem salientar-se
alguns exemplos de apostas estratégicas efectuadas por essas cidades:
• Territórios que se destinam a “famílias com filhos”, a “jovens
aventureiros” ou para “amantes do desporto”: Benidorm, que
tem 3 parques de atracções, 6 quilómetros de praias com
bandeira azul, 86 piscinas, 14 salas de cinema, 945 bares, 11
campos de golfe, 24 campos de golfe, 24 campos de ténis, etc.;
• Territórios para “amantes do ócio e cultura”: Madrid tem 99
museus, 57 teatros, 249 cinemas, 4 parques de atracções;
• Territórios para “os amantes da tranquilidade”: Toledo é
património da humanidade, conta com 16 museus e dispõe de
um nível de segurança considerável;
• Territórios que “apostam nos serviços”: Barcelona e Gerona, que
têm filiais bancárias, restaurantes e bares, comércio alimentar e
não alimentar e hotéis.

Parece intuitiva a constatação que um território não pode apostar
em todas as vertentes. Essas são escolhas a fazer, decisivamente
influenciadas por apetências naturais ou temáticas já reconhecidas,
embora talvez ainda pouco valorizadas. Trata-se de escolher um ou
vários elementos ou eventos que podem atrair os mercados-alvo.
Talvez porque a maior parte dos territórios não dispõe de elementos
“inegavelmente distintivos”, a criatividade associada à sua criação pode
ser o factor distintivo que surge como mecanismo de projecção de uma
nova atracção.
Um território não pode mudar as suas condições geográficas e
biofísicas, mas pode alterar o seu conjunto de atracções, “criando
eventos desportivos (Maia, Viseu), festivais de música (Vilar de Mouros),
campos de golfe ou de hipismo, jardins zoológicos (Maia, Lagos), locais
de animação, museus culturais, etnográficos e temáticos (Seia)”. No
entanto, é de salientar que a criação de uma imagem demora muitos
anos a construir e divulgar.

Fonte: Martins, Carlos; “Marketing Places”, in Marketeer nº 79

A governança local dos destinos do concelho de Coruche incorpora uma vertente de articulação
territorial e institucional com as coroas de influência supra-municipal envolventes. A exigência
desta governança regional tem vindo a acentuar-se, enquanto mecanismo de equilíbrio estratégico
mútuo na prossecução de objectivos de desenvolvimento urbano, modernização rural, coesão social
e competitividade económica. Sendo uma exigência resultante da evolução dos métodos de
planeamento territorial, a escala da governança regional introduz benefícios para a população
abrangida, que são espelhados pela capacidade de assumir decisões estratégicas em função de um
patamar de abrangência territorial e populacional muito superior ao patamar de cada concelho e,
sobretudo, pela possibilidade de fortalecer o conjunto de um território que, internamente, apresenta
discrepâncias significativas, mas que apresentará discrepâncias muito mais expressivas quando
posicionado à escala do País.
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3.1.

Eixo 1: Estruturar a Atractividade Residencial de Coruche

A consolidação da Estratégia de Desenvolvimento de Coruche 2020 exige a definição de um eixo
estratégico de intervenção que vise “estruturar a atractividade residencial de Coruche” através da
consolidação e projecção de um estilo de vida urbano de qualidade inserido em ambiente rural, bem
como da articulação do reforço da dimensão urbana da Vila com a densificação de funções urbanas nos
pólos rurais, favorecendo a harmonização de vectores de urbanidade, vivência integrada e qualidade de
vida nos diversos aglomerados.

O desafio estratégico inerente à formulação supracitada remete para o estabelecimento de linhas de
actuação conducentes ao desenvolvimento de espaços residenciais de excelência, com habitações
de qualidade, enriquecidos pela integração de serviços modernos de apoio à população (ensino, saúde,
cidadania, etc.) e de zonas de fruição cultural, lazer e desporto, assumindo-se enquanto território
diferenciado e privilegiado para “Viver”, materializando os conceitos modernos de “habitat”. A afirmação
residencial de Coruche resulta da ponderação de factores de índole diversa que justapõem o desafogo
do rural ao funcionalismo do urbano, reforçando o diálogo entre o melhor de cada uma destas
dimensões territoriais, abrindo acessibilidades internas e externas ao nível infra-estrutural e de integração
funcional de territórios, captando população e alargando o perfil sócio-económico da estrutura humana
do concelho.

A compreensão do modelo residencial e de ocupação territorial actual e a asserção sobre o caminho
a percorrer no sentido de alcançar dimensões residenciais adequadas aos dinamismos e exigências
crescentes dos indivíduos que realizam escolhas racionais e ponderadas por diversos factores – objectivos
e subjectivos – exige que, no presente momento de reflexão estratégica, se recue a tempos mais remotos
para perceber que a evolução populacional de Coruche assenta numa sucessão de repovoamentos,
desde Galo-Celtas, Fenícios, Cartagineses, Romanos, Mouros até à reconquista de D. Afonso Henriques.
Coruche apresenta-se enquanto concelho de grande área de extensão onde, em tempos, prevalecera uma
forte lógica de feudalismo, em que o “senhor”, concedia porções de terra para exploração agrícola, os
designados foros (Caixa 3-3), funcionando, simultaneamente, como estratégia de fixação populacional.
Assim se desenvolveu o modelo de povoamento de uma região, onde Coruche se insere, permanecendo
até hoje a nítida ambição generalizada da sua população em residir num foro, enquanto símbolo de
independência, de autonomia e de ascensão social, embora muito mais atenuada nos contornos da sua
ligação à exploração da terra enquanto fonte de subsistência.
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Caixa 3-3: Foros de Coruche

Os foros nasceram na Idade Média como política activa de povoamento e fixação de população, fazendo face ao
sentimento de desenraizamento resultante dos sucessivos repovoamentos do território de Coruche. Eram então
distribuídos pedaços de terra para agricultura, que se designaram por “foros”. O pagamento de ocupação de terra era
feito com produtos da terra e com o cumprimento da obrigação de melhorar os terrenos para maiores sementeiras.
Como cada pedaço de terra tinha alguns hectares, no término dos contratos as terras estavam bastante valorizadas
enquanto as “gentes” tinham uma garantia de sobrevivência ao trabalharem para os senhores feudais.

A Vila de Coruche assume um papel destacado no novo impulso populacional e residencial que se
pretende conceder ao concelho, enquanto fio condutor de uma estratégia de articulação e potenciação
do equilíbrio entre o urbano e o rural, admitindo-se a indissociabilidade do principal centro urbano de
Coruche face ao restante concelho, vivendo da relação que, em dicotomia, articula áreas de dispersão e
áreas de aglomeração populacional, numa lógica de interpenetração.
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Caixa 3-4: Rio Sorraia

O rio Sorraia, afluente da margem esquerda do rio Tejo, delimita o Alentejo do Ribatejo. Com um curso de
aproximadamente 60km, é junto ao Couço, na Herdade EntreÁguas, que da união das ribeiras do Sôr e do Raia nasce o
rio Sorraia, atravessando calmamente o concelho de Coruche e indo juntar-se ao Tejo na lezíria de Vila Franca de Xira.
Os terrenos de planície das lezírias constituem, pelas suas condições naturais, terras de grande fertilidade e se, por
um lado, as cheias cíclicas do Sorraia são temidas pela população, por outro lado, garantem a riqueza dos solos e uma
elevada produtividade agrícola.

O Sorraia teve ao longo dos tempos um papel vital para a região e, segundo registos históricos, já romanos e árabes
aqui se fixaram, usufruindo dele no campo agrícola e como meio de comunicação, para exportar os produtos
cultivados nas férteis terras do Vale do Sorraia, onde desenvolveram engenhosos sistemas de irrigação que chegaram
aos nossos dias. Há cerca de 40 anos ainda era navegável, tendo conhecido até então um significativo tráfego fluvial
de escoamento de produtos agrícolas e florestais, nomeadamente cortiça, madeiras e cereais.

Apresentando uma corrente ligeira ou quase nula e uma profundidade média de 1,70m, abundam no seu caudal várias
espécies, nomeadamente bogas, carpas, barbos e bordalos, tendo-se desenvolvido em toda a zona a pesca artesanal de
rio. Esta riqueza piscícola tornou-o também num local privilegiado para a prática da pesca desportiva. Sendo considerado
um dos melhores pesqueiros nacionais, realizaram-se aqui diversos campeonatos do mundo de pesca desportiva.

Vila marcada pelas “sete pontes” de acesso ao centro, pelo património edificado e histórico-cultural, pelas
extensas lezírias que a circundam e pelo Rio Sorraia (Caixa 3-4), que constitui um dos seus mais importantes
atractivos, ocupando um lugar de referência na vivência urbana da Vila. A Vila de Coruche e a sua frente
ribeirinho, em particular, distingue-se pela sua qualidade paisagística e tranquilidade, afirmando-se como
um palco privilegiado de acções de dinamização cultural e desportiva que atingem dimensão e projecção
internacional, como a pesca e canoagem.
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O município e, sobretudo, os seus munícipes, já sentiram os impactos iniciais do processo encetado de
revitalização da sua dimensão urbana, em que assumem particular importância a regeneração urbana
do centro histórico/ antigo, a requalificação ribeirinha, a promoção da qualidade urbanística do espaço
público, a harmonização territorial dos usos e a protecção e valorização dos recursos e valores naturais.
As componentes já executadas destes projectos introduziram uma mudança visível nos hábitos de
circulação e lazer da população, reforçando claramente a sua fruição do rio Sorraia. O projecto de
regeneração urbana da Vila de Coruche incorporado no plano de acção definido para o horizonte de 2013
surge na continuidade das actuações que têm vindo a ser desenvolvidas e visam, precisamente, continuar a
trabalhar no reforço das funções urbanas do centro, reposicionando-o na lógica funcional global.

A revitalização do centro urbano de Coruche, adensando a concentração de serviços, estimulando
a dinâmica comercial, a vivência social, cultural e económica, garantindo o acesso a bens e serviços
diversificados, emerge enquanto premissa de afirmação estratégica do concelho. O axioma da coesão
implica a extensão de efeitos de desenvolvimento a montante e a jusante dos principais pólos indutores,
estendendo-se a lógica de reforço da atractividade residencial aos territórios rurais, atenuando as
marcas que a falta de dinâmica populacional e residencial imprimem ao território. Este ciclo vicioso
manifesta-se em Coruche iniciando-se com uma fase de tendencial esvaziamento e envelhecimento
do parque habitacional da Vila, ao que se seguiu o esvaziamento funcional de comércios e serviços e
incapacidade de gerar novas centralidades urbanas.
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Intervenções Anteriores de Valorização de Áreas de Excelência Urbana:
Centro Histórico e Frente Ribeirinha
Requalificação da Zona Ribeirinhade
Coruche – Parque do Sorraia

Beneficiação da Praça de Tourose
Espaço público Envolvente

Novo Espaço de Mercados e Feiras

Intervenções Anteriores de Valorização ambiental
Parque do Sorraia

Dique de Protecção, Emissário. Interceptor
de Cintura, Sistema Elevatório e ETAR

Percurso pedonal e Ciclável

O concelho de Coruche apresenta um pendor predominantemente rural, embora com pólos urbanos
com capacidade de afirmação no contexto concelhio e potencialmente atractivos do ponto de vista
residencial, como o caso anteriormente referenciado da Vila de Coruche, centro administrativo e outras
complementares, como o Couço, Branca, Biscainho e Lamarosa. Contudo, a actual primazia do urbano
face ao rural, a crise do sector agrícola (sector produtivo predominante neste território) e as tendências
evidentes de litoralização, ditaram intensos processos de êxodo rural e desertificação territorial que
colocam a Coruche a necessidade de avivar a dinâmica de atracção populacional.
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O repto estratégico lançado a Coruche assenta no objectivo de dotar o território das condições que lhe
permitam desenvolver mecanismos que, faseadamente, promovam a captação de fluxos populacionais
nomeadamente, por via do desenvolvimento de condições de atractividade residencial, apostando
no que efectivamente é distintivo em Coruche, num contexto regional de inevitável concorrência. Neste
âmbito, o desenvolvimento residencial de Coruche deverá ser desenvolvido apostando nas características
de aprazibilidade da envolvente, de segurança e tranquilidade vivencial, de desafogo e proximidade
à natureza, de nítida diferenciação face a pólos populacional e urbanamente saturados aos quais se
afirma como alternativa, oferecendo habitações de qualidade e condições de vivência aprimorada pela
garantia da disponibilização de serviços avançados à população. Este objectivo encara-se com o realismo
implícito dos períodos áureos de intensa dinâmica comercial e serviços em Coruche, que hoje precisam ser
acompanhados de condições de acesso a equipamentos de saúde, ensino, cultura, lazer, desporto, entre
outros, e de vectores efectivos de integração social e coesão.

O decréscimo populacional assume-se como o principal problema a inverter no contexto de afirmação
residencial do território através do reforço dos factores de atractividade. A conjugação de saldos
naturais e migratórios negativos pressupõe por um lado, perdas de efectivos populacionais e, por outro
lado, indicia a estruturação de um território com baixa disponibilidade de recursos humanos qualificados e
aptos a integrar o mercado de trabalho, o que conjuntamente com outras debilidades competitivas, reduz
os níveis de atractividade empresarial e gera um “ciclo vicioso” que explica a forte migração de força de
trabalho para territórios com mais e melhores oportunidades de emprego.

A quebra deste ciclo vicioso e a entrada numa dinâmica virtuosa ao nível económico-social e
empresarial (Gráfico 3-1) implica tornar Coruche mais atractivo para “habitar”, objectivo que se interliga
de uma forma muito directa com a necessidade de gerar maior número de postos de trabalho (e,
paralelamente, de qualificar os recursos humanos activos) e de tirar partido da melhoria das acessibilidades
que será necessário garantir no âmbito da construção do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), previstas no
traçado dos IC10 e IC13. Numa primeira fase, o objectivo deverá ser o de captar para o concelho fluxos
migratórios que invertam as tendências de êxodo rural e equilibrem a pirâmide etária e, numa segunda
fase, de obter os dividendos deste acréscimo populacional através do rejuvenescimento populacional
(implícito a um saldo natural que se tornará positivo), promovendo dinâmicas demográficas que a longo
prazo permitam a sustentabilidade do sistema social e económico.
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Gráfico 3-1: Cenários de evolução do crescimento populacional de Coruche

As dinâmicas demográficas desfavoráveis tenderão a inverter-se como resultado dos impactos dos grandes
investimentos estruturantes, traduzidas numa consequente captação de fluxos migratórios e posterior
impacto no crescimento do saldo natural.
Fonte: INE, Censos 2001 e Estimativas Provisórias de População Residente, 2007
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O nível de exigência que se coloca a Coruche é, portanto, o de começar a crescer em termos
populacionais, assumindo objectivos optimistas, porém realistas, e abordando o cenário de evolução
que se avizinha de acordo com as suas exigências ao nível das condições de acolhimento, na primeira fase,
de uma população em idade adulta, jovem e instruída e que, numa segunda fase, se alarga ao universo dos
filhos destes novos residentes.
Na sociedade actual, onde se verificam significativos desenvolvimentos em termos de acessibilidades
rodoferroviárias, a relação emprego - oferta de habitação, que definia a atractividade clássica e, por
conseguinte, o desenvolvimento territorial, assume contornos diferenciados, não estando os territórios tão
dependentes da linearidade do binómio anterior na capacidade de atracção de população. Para o fim deste
paradigma contribuiu um factor que é hoje muito mais determinante para a caracterização dos territórios
atractivos para habitar, investir e trabalhar: a mobilidade de pessoas e bens, medida em tempo despendido
nas deslocações e não tanto na distância a percorrer. Exemplo disso mesmo é o número de residentes em
Coruche que trabalha em Lisboa e que geram diariamente movimentos pendulares, num percurso com
cerca de 80km mas que, em condições normais, se efectua em pouco mais de uma hora. Está garantida para
Coruche, a melhoria dos tempos de deslocação de e para fora do concelho, quer em termos rodoviários, quer
em termos ferroviários, por via da concretização dos traçados previstos para o IC10 e IC13 e da reactivação do
ramal ferroviário Setil-Vendas Novas (alternativa ferroviária para o acesso viário a Lisboa).
Para além da mobilidade de pessoas e bens através das redes de comunicação rodoferroviária, que
reinserem os territórios em novas centralidades regionais e novas realidades económicas e sociais, voltam,
aos factores de competitividade territorial, os valores e indicadores da oferta de qualidade de vida. Neste
aspecto, Coruche é um território com pontos fortes relevantes:
• Inegável enquadramento ambiental onde pontificam os valores e os recursos naturais de um
território agrícola e florestal associados à beleza paisagística e riqueza piscícola do Rio Sorraia, que
tem sido objecto de valorização urbana e paisagística através do projecto Parque do Sorraia;
• Estilo de vida associado à calma e à tranquilidade, valores de qualidade de vida, num quadro
territorial bem inserido na 2ª coroa da Região de Polarização de Lisboa;
• Um território com um património histórico, natural e construído, rico e com elevado potencial
turístico;
• Existência de um conjunto relevante de equipamentos associados ao desporto, à cultura e a
actividades de lazer, ao serviço das famílias e complementares à rede escolar de ensino básico,
que cobre as actuais necessidades;
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• Existência de uma rede eficiente de cuidados de saúde primários e crescente acessibilidade às
grandes unidades hospitalares regionais;
• Clima geral de segurança e baixa incidência de conflituosidade social.
A consciência da importância das “pessoas” como actores indutores de desenvolvimento tem suscitado,
por parte da Câmara Municipal de Coruche, a implementação de programas específicos de apoio
ao acesso à habitação (Caixa 3-5) e políticas habitacionais direccionadas, aos quais acresceram
intervenções específicas ao nível das condições de acesso a equipamentos e serviços de apoio, actuações
que visam combater as tendências de esvaziamento verificadas e atrair população jovem, qualificada com
capacidade de promover o crescimento económico e prosperidade para a comunidade em geral.

Caixa 3-5: Programa Casas com Gente

O Programa Casas com Gente constitui um incentivo municipal que pretende a criação de um subsídio que visa impulsionar o mercado do arrendamento
e a aquisição de habitações do centro histórico. Este programa surge paralelamente à criação da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) com o objectivo
de dinamizar o mercado da reabilitação e consequente revitalização do Centro Histórico. Neste âmbito, foram também inventariadas as seguintes obras
de reabilitação realizadas, agrupadas por usos do edificado:

• Reabilitação de 5 edifícios para habitação;
• Reabilitação de 7 edifícios para habitação/comércio;
• Reabilitação de 10 edifícios para comércio a referir que, um destes
edifícios compreende 22 espaços comerciais;
• Reabilitação de 1 edifício para serviços;
• Reabilitação de 4 edifícios para comércio/serviços;
• Reabilitação de 4 edifícios para a instalação de associações;
• Reabilitação de 4 fogos de habitação social;
• Reabilitação da Igreja Matriz de Santo António;
• Reabilitação da Igreja de São Pedro.
Importa igualmente listar as obras de construção decorrentes da demolição
de edifícios devolutos e em mau estado de conservação e de operações de
preenchimento da malha urbana situada na zona nascente de transição para
o centro histórico:
• 21 novos edifícios, o que se traduz em 176 fogos;
• 13 novos espaços comerciais e 5 de serviços.
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Para outro nível de atractividade populacional, concorre a expectativa de transformação dos
territórios - e em Coruche, muito particularmente - pelo desenvolvimento induzido por grandes
investimentos nacionais, que induzem a alavancagem de novas oportunidades estratégicas locais, novas
dinâmicas e novas oportunidades vertidas na preparação do território para abarcar as movimentações
empresariais, económicas, sociais e populacionais.

Consciente do papel fundamental que os serviços às famílias desempenham no quadro da competitividade
entre territórios, na procura de índices qualitativos de atractividade, especialmente num contexto de
oportunidades tão peremptórias como os que se colocam na conjuntura de investimentos que prevêem
desenvolver na respectiva esfera de influência e a existência de um conjunto de territórios na disputa pela
captação das dinâmicas induzidas, a Câmara Municipal de Coruche tem já em perspectiva um conjunto
de medidas a desenvolver, em quatro grandes áreas que visam conceder ao território munições que
sustentem uma habitação de excelência e a disponibilização de serviços adequadas às exigências da
vivência moderna, destacando-se os seguintes investimentos previstos em sede do plano de acção.

Diversificar e melhorar a oferta de serviços de saúde

A oferta de serviços de saúde em Coruche é, actualmente, satisfatória. Assenta sobretudo no Centro de
Saúde de Coruche e nas suas extensões nas freguesias do Couço, Lamarosa e Biscainho. O Serviço de
Atendimento Permanente (S.A.P.) será substituído, ainda no ano de 2009, por uma Unidade Básica de
Urgência e está prevista para 2010 a entrada em funcionamento de uma unidade de internamento e de
cuidados continuados, através de uma parceria estabelecida com a Santa Casa da Misericórdia de Coruche.
Destaca-se também a importância do Corpo de Bombeiros na prestação de serviços de transporte de
feridos e sinistrados para o Serviço de Atendimento Permanente de Coruche (S.A.P.) ou, em casos de maior
gravidade, para os hospitais centrais que estão fora do concelho. Está prevista a construção de um novo
quartel. A aquisição da unidade móvel de saúde introduz uma alternativa ao acesso a cuidados de saúde,
sobretudo à população mais idosa e ás populações mais carenciadas e com mais dificuldades de acederes
à unidade de saúde familiar existente na sede do concelho.
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Melhoria dos serviços de segurança

Não sendo propriamente um concelho inseguro, Coruche tem algumas características territoriais que
requerem uma particular atenção, no âmbito dos serviços de segurança e protecção civil, que estão a ser
equacionadas à luz da extensa área florestal do concelho (e acauteladas através da aquisição de novos
veículos de poio aos Bombeiros), da concentração de unidades empresariais de grande dimensão, que
movimentam e processam materiais com graus de risco consideráveis. As medidas na área da segurança
complementam-se com a instalação de um posto da G.N.R. na freguesia do Couço e, com carácter de reforço institucional, com a formação do Serviço Municipal de Protecção Civil.

Construção de novos equipamentos culturais e novas iniciativas sócio-culturais

A construção da nova biblioteca municipal, dos núcleos museológicos da Erra e do Couço, do Núcleo
Tauromáquico e da Escola Museu Salgueiro Maia, da Sala Polivalente e do Espaço Sócio-cultural do
Biscainho, do Arquivo Municipal, Pavilhão Multiusos/Centro de Convenções e de auditórios ao ar
livre, procuram complementar o conjunto de equipamentos culturais existentes no concelho. Estão
intimamente ligados a uma aposta na política cultural interna e com relevante vertente turística que tem
sido levada a cabo pela CM Coruche. Está prevista a continuidade dos programas abrangidos no “Coruche
Inspira” e o reforço das iniciativas municipais com o objectivo de dar maior visibilidade e notoriedade
nacional a Coruche.
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Melhoria da oferta de equipamentos desportivos

A construção das piscinas municipais, a construção do estádio municipal, do ringue polivalente e do
pavilhão desportivo municipal, a construção de um novo polidesportivo junto às escolas, a abertura de um
parque desportivo (área verde que incluirá campos de ténis e campos para prática de outros desportos)
e a construção de quatro relvados sintéticos (Couço, Fazendas das Figueiras, Santana do Mato e Coruche)
incluem-se nas iniciativas previstas pela Câmara Municipal de Coruche, no seu reconhecimento que
os equipamentos desportivos têm hoje um papel fundamental na definição da qualidade de vida dos
concelhos. Por um lado, estes equipamentos revestem-se de grande importância na complementaridade
que desenvolvem com as escolas e estabelecimentos de ensino, uma vez reconhecido o seu papel
fundamental no desenvolvimento integral dos jovens, através das actividades desportivas. Por outro lado,
a rede de equipamentos tem um papel fundamental no que toca à oferta de actividades de ocupação de
tempos livres, desporto e lazer e é reveladora das oportunidades de bem-estar físico e anímico postas ao
serviço das populações que se enquadram neste vector de desenvolvimento.

Para conceder contornos mais nítidos aos objectivos do eixo estratégico centrado na estruturação da
atractividade residencial de Coruche foram assumidos sete objectivos específicos que direccionam
actuações em diversas dimensões da organização funcional, diálogo e dinamização dos espaços urbanos
e rurais ao nível económico, cultural e social e adensamento de serviços de apoio à população.

Preconiza-se a promoção de um estilo de vida definido pelo equilíbrio entre uma vivência mais
urbana oferecida pela Vila e um conceito de vida mais próxima dos valores tradicionais, promovida
pelo ordenamento dos pólos em espaço rural, num equilíbrio mutuamente potenciador, num contexto
de indissociabilidade face à Vila, aos outros pólos urbanos e ao restante concelho significativamente mais
rural, que assim estabelecerão um mecanismo de crescimento conjunto e em dependência recíproca.

Assume-se o objectivo de reforçar a centralidade da Vila de Coruche, principal espaço funcional do
concelho, pólo de aglomeração habitacional e lugar de concentração de comércios, equipamentos,
actividades e serviços de apoio às famílias, com base no reconhecimento da existência de uma
centralidade institucional, económica e social, com massa crítica e pujança capaz de marcar o território
enquanto “indutor” de desenvolvimento.
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Eixo 1

Estruturar a atractividade residencial de Coruche
Objectivos Específicos

1

Definir o equilíbrio do estilo de vida associado a Coruche, na complementaridade entre o
conceito de vivência mais urbana oferecido pela Vila e o conceito de vivência mais rural
oferecido pelo concelho.

2

Reforçar a centralidade da Vila enquanto espaço de aglomeração de habitação, comércios,
serviços e equipamentos de apoio às famílias.

3

Incentivar a revitalização do tecido comercial de Coruche.

4

Estruturar o reforço das condições de urbanidade da Vila e dos pólos rurais de Coruche
associadas à fruição de um espaço público de qualidade.

5

Incentivar a diversificação da oferta de padrões e modelos habitacionais e o equilíbrio com
a manutenção de um ambiente urbano-rural.

6

Garantir a oferta de um patamar elevado de funções e serviços educativos e de apoio à
formação e ocupação de crianças e jovens.

7

Investir no desporto, cultura e lazer como vectores garantidos de um estilo de vida que
equilibra a “disponibilidade urbana” com a “tranquilidade rural”.

Incentiva-se a revitalização do tecido comercial do concelho, apostando na sua revitalização e
densificação enquanto instrumento de atracção de pessoas, que poderão fruir e consumir num espaço
com comércio e serviços de qualidade e de apoio às necessidades e exigências actuais, de horários de
funcionamento compatíveis com a vida moderna e da requalificação já iniciada dos espaços públicos,
fazendo regressar a Coruche as movimentações comerciais de outrora.
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Pretende-se garantir um patamar elevado de aprazibilidade dos espaços públicos, introduzindo
critérios de embelezamento e funcionalismo nas iniciativas a levar a cabo em matéria de regeneração
e revitalização urbana, oferecendo espaços de excelência quer no núcleo da Vila quer nos pólos rurais,
garantindo-se a plena integração das infra-estruturas na envolvente paisagística e fazendo prevalecer o
primado da fruição dos espaços e dos valores ambientais existentes.

Assume-se o objectivo de diversificar a oferta de produtos e modelos habitacionais para diferentes
tipos e padrões de procura, enquanto factor central na definição de um modelo habitacional que
internalize a necessidade de adequação das tipologias de habitação existentes às especificidades da
população que se pretende atrair e fixar, contendo pressões urbanísticas desproporcionadas face à
manutenção do “ambiente urbano-rural” de Coruche.

Reconhece-se que a exemplaridade dos espaços implica o acesso a equipamentos e serviços diferenciados,
tal como preconizado no objectivo estratégico 6, pela garantia de oferta de um patamar elevado de
funções e serviços educativos e de apoio complementar à formação, ocupação de tempos livres de
crianças e jovens residentes, e pela consequente aproximação do concelho aos territórios educativos de
nível superior através do reforço de sistemas de transporte escolar, concedendo às populações o acesso a
uma educação de excelência e inovadora, que permita providenciar um elevado grau de instrução e que
dote o território de capital humano qualificado.

Complementa-se este objectivo de garantir um padrão educacional de excelência, com a disponibilização
de espaços de desporto, cultura e lazer como vectores de um estilo de vida que equilibra a
“disponibilidade urbana” com a “tranquilidade rural”, factores que contribuem para a plena vivência
integrada da população residente e para a promoção de um “ambiente turístico diversificado” para quem
visita o concelho.
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3.2.

Eixo 2: Fortalecer a Atractividade Empresarial de Coruche

O referencial estratégico relacionado com a componente empresarial encontra-se presente no eixo 2, cujo
objectivo central é o desenvolvimento de actuações que permitam “Fortalecer a Atractividade Empresarial
de Coruche”, através do reforço da fixação de novas iniciativas empresariais decorrente das condições
preferenciais no posicionamento face aos eixos e corredores de circulação viária e do acolhimento de novas
actividades económicas de apoio à logística dos grandes projectos. A atractividade empresarial constitui-se
como factor potenciador de competitividade e consequentemente, de afirmação do posicionamento do
território no sistema económico regional, por via da potenciação das actividades económicas tradicionais
mas também pela diversificação do tecido empresarial, apostando nos segmentos com maior potencial de
afirmação e crescimento. O desafio inerente ao eixo estratégico referenciado consubstancia-se na promoção
de um espaço para “Investir e Trabalhar”, num contexto dinâmico, gerador de oportunidades de emprego,
indutor de empreendedorismo e com capacidade de captação de investimento, que facilite a instalação
rápida de unidades empresariais e conceda aos actores locais e empresariais, instrumentos de afirmação
da competitividade empresarial. De facto, a revitalização do tecido empresarial e a criação de emprego
são elementos prioritários na presente formulação estratégica com implicações evidentes em termos de
atractividade populacional e residencial, num círculo virtuoso de causa e consequência.
A atractividade empresarial encontra-se intimamente correlacionada com a capacidade de resposta do
território em termos de disponibilização de recursos humanos qualificados e de espaços de acolhimento
empresarial adequados às exigências competitivas das empresas, da existência de acessibilidades aos
principais pólos consumidores, da proximidade aos recursos base do respectivo processo produtivo, para
além do dinamismo institucional de incentivo ao investimento e ao empreendedorismo. A missão do
concelho de Coruche, neste momento de preparação do pano de fundo empresarial que se pretende
sólido, sustentável e competitivo, é o de estimular o take off de novas dinâmicas económicas e a
consolidação do respectivo tecido empresarial sendo para tal, imprescindível cumprir cumulativamente
os factores supra-expostos.
Actualmente o concelho de Coruche apresenta um conjunto de áreas de acolhimento empresarial,
desenvolvidas à dimensão da procura verificada e que têm conhecido sucesso na localização de novos
investimentos, cujos projectos de expansão consubstanciam a importância e a intensidade de procura de
solo industrial, destacando-se por exemplo, a Zona Industrial Monte da Barca, praticamente esgotada
em termos de espaço disponível, à qual serão acrescidos 60 ha de parque empresarial (com serviços e
armazéns), onde se localizam grandes empresas industriais ligadas à exploração e transformação em
produto final dos principais produtos agrícolas e florestais da região, como a cortiça, o arroz, o tomate, o
pinhão, a beterraba, entre outras. Aliado a estas questões encontra-se a necessidade de ampliação da
oferta de espaços, equipamentos e serviços de apoio à actividade empresarial.
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Caixa 3-6: Zona Industrial Monte da Barca

A Zona Industrial do Monte da Barca está localizada a 4 Kms da sede de concelho e compreende uma área de cerca de
100 ha. Encontra-se estrategicamente localizada, junto à confluência de três eixos rodoviários (EN119, EN114 e EN251)
e ao traçado de dois futuros Itinerários Complementares (IC13 e IC10), sendo ainda servida por uma estação ferroviária
do Ramal de Vendas Novas/Setil, actualmente a única ligação ferroviária entre o Norte e o Sul do País, e que foi alvo de
um processo de modernização com vista ao abastecimento da Central Termo-eléctrica do Pego.

A Zona Industrial é propriedade da Câmara, possuindo ainda vários lotes livres vocacionados para a instalação de
indústrias, pequenas oficinas, armazéns e actividades terciárias, com áreas que vão desde 100m2 a 4000m2. Os preços
podem ir de 0,50 euros até 2,50 euros/m2, consoante o número de postos de trabalho a criar.

A nível social destaca-se a existência de um tecido operário, recentemente libertado pelo sector primário, que
proporciona uma bolsa de mão-de-obra disponível para novos projectos industriais.

A inserção de Coruche no contexto dos territórios que mantiveram, até aos nossos dias, características
predominantemente agrícolas e florestais encontra justificação no seu enquadramento histórico e
geográfico, também responsável pelo desenvolvimento de uma forte identidade cultural e que deu
origem a um território onde se cruzam as tradições da Lezíria e do Ribatejo (muito associadas ao rio e ao
regadio, aos toiros, aos cavalos e à “festa brava”) e do Alentejo (mais ligadas ao montado, ao sequeiro, ao
porco preto e à caça).

O seu pendor predominantemente agrícola e rural exige a Coruche importantes esforços de
dinamização de um sector com evidentes sinais de declínio, cujo reavivamento depende, em larga medida
da sua capacidade de modernização do sector, da inclusão de inovação nos processos de produção e da
incorporação de valor acrescentado nos produtos finais. As explorações agrícolas localizadas em Coruche
articulam-se com unidades industriais que completam a cadeia de produção até ao produto preparado
para comercialização, o caso do arroz e pinhão.

A floresta marca também o perfil produtivo deste concelho, estando plenamente integrado na fileira
da cortiça, quer ao nível da sua produção florestal (cerca de 40% do território é ocupado por área de
montado de sobro sendo, a nível concelhio, o maior produtor de cortiça do mundo), quer ao nível da sua
transformação industrial. De facto, o concelho de Coruche apresenta um posicionamento destacado nas
iniciativas relacionadas com o sector, onde se destaca a plena integração na rede internacional dos
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territórios produtores e exportadores de cortiça, e o facto de o concelho ter assumido a dianteira
num projecto em tudo complementar ao papel desempenhado pela APCOR no segmento da indústria,
mas a desenvolver pelo Observatório do Sobreiro e da Cortiça através de investigação e estudos
laboratoriais aplicados ao segmento da produção.

Os sectores de especialização de Coruche são a Agricultura, a Silvicultura e a Indústria Alimentar, que
acompanham o perfil de especialização da Lezíria do Tejo, e outras actividades mais ligadas à vertente
florestal do concelho, como a produção de pinhão e a Indústria da Cortiça.

A cortiça e os cereais sempre foram os produtos tradicionais que conferiram a Coruche maior capacidade
de afirmação no plano regional. O concelho atingiu a sua máxima expressão e dinamismo económico nas
décadas de 1950-60, com a valorização internacional dos novos materiais de cortiça e dos dividendos
das primeiras reconversões agrícolas para culturas extensivas de regadio, permitidas pela Obra de
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia, cuja exploração se iniciou em 1958. Contudo, a
dinâmica actual incute a Coruche a necessidade de reafirmação económica, não somente pela
indispensabilidade implícita de renovação do sector agrícola, mas pela existência de condições
efectivas de potenciação de novos segmentos de actividade económica e portanto, possibilidade de
diversificação do tecido empresarial e das actividades produtivas num território extenso e portanto
congregador de diversas potencialidades e na orla de proximidade de oportunidades cabais.

A diversidade paisagística e de recursos naturais, património cultural e o valor das tradições
(tourada, gastronomia, culturais, históricas, etc.) atribuem a Coruche características excepcionais de
desenvolvimento do turismo, nomeadamente, actividades turísticas em ambiente rural, em proximidade
com a natureza e turismo cinegético, factos com possibilidades relevantes de expansão a médio e longo
prazo. A capacitação do território em termos de serviços e equipamentos de suporte à actividade
turística, a estruturação de produtos turísticos diferenciadores e distintivos e o desenvolvimento de uma
forte estratégia de marketing territorial, solidificam os pressupostos de criação de uma marca e destino
“Coruche” e permitem reforçar a atractividade turística deste território, permitindo a emergência de um
novo segmento económico adequado às potencialidades existentes e em articulação com as tendências
globais de afirmação deste sector. O desafio é, neste contexto, programar a emergência de um turismo
de qualidade, complementando iniciativas diversificadas ligadas ao desenvolvimento da singularidade
dos recursos (concepção dos produtos turísticos) com actividades incisivas associadas à venda dos
produtos (promoção/distribuição).
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A aposta na fileira agro-alimentar em franca expansão no concelho de Coruche e, em larga medida
motivada pela ancestral ligação à produção agrícola nos férteis solos do vale do Sorraia, constituem
um nicho importante de afirmação empresarial, no contexto do qual Coruche apresenta vantagens
comparativas reconhecidas.
Este conjunto de oportunidades traduz a possibilidade de conferir uma valorização mais expressiva
às actividades económicas ancoradas pela tónica do território. As preocupações com o ambiente e a
sustentabilidade do território permitem explorar uma nova “frente de potencial económico” ligado ao
território, que se relaciona com a concretização empresarial dos produtos e dos serviços que permitem:
garantir a reciclagem e a reutilização, efectivar a recolha e a separação de resíduos, incorporar as preocupações
da eficiência energética nos edifícios públicos e mobiliário urbano e possibilitar o avanço das soluções de
circulação não poluente. No seu todo, este conjunto de oportunidades podem conferir ao concelho uma
extensão da sua “mancha verde” a um “perfil económico verde”, suportado por empresas e indústrias
que viabilizam a possibilidade de outros concelhos serem mais amigos do ambiente, isto é, produzindose em Coruche os produtos que outros concelhos irão usar na melhoria da sua eficiência energética e no
suporte às respectivas preocupações ambientais.

Um espaço de diversidade económica e
empreendedorismo, com enfoque nos
segmentos empresariais tradicionais de
vocação reconhecida no território mas também
apostando em novos patamares de consolidação
do tecido económico, quer pela diversificação
de actividades quer pela inclusão de maiores
vectores de inovação de processos e produtos.
Estender a cadeia de valor do sector primário (agricultura, floresta, etc.) ao sector terciário (turismo,
comércio, serviços, etc.) torna-se um importante pressuposto estratégico na presente fase de reflexão
sobre o desenvolvimento de Coruche.

Neste contexto de dinamização económica, assume particular relevo a capacidade de atracção de
mão-de-obra qualificada, capacitada para participar em processos de inovação e renovação do
paradigma empresarial instalado, potenciar mudanças tecnológicas do modelo produtivo, contribuindo
para a localização de sectores com maior nível de incorporação e geração de valor e estimular o

90

Câmara Municipal de Coruche

desenvolvimento de um sector de comércio e serviços que também responda às novas necessidades
e exigências das pessoas e das empresas. De facto, um olhar mais atento sobre a realidade económica
e produtiva do concelho, comparativamente ao que se observa na região da Lezíria do Tejo onde está
inserido, nas regiões vizinhas com quem mantém relações de influência directa como o Alentejo Central e
a Península de Setúbal e bem assim aos referenciais nacionais, torna evidente um conjunto de debilidades
que justificam a fraca capacidade endógena de atrair/fixar população mais qualificada e empresas e
sectores de intensidade tecnológica relevante, condição a inverter pela consubstanciação de vectores
de atractividade residencial e territorial.

A consolidação de uma estrutura dimensional com maior envergadura, não denegando as pequenas/
micro-empresas que caracterizam o tecido empresarial de Coruche, constitui um importante
procedimento no sentido de atribuição de robustez à economia deste território, com impactos ao
nível da criação de emprego.

A localização geográfica estratégica de Coruche, integrado na segunda coroa da Região de Polarização
de Lisboa, permite a este território beneficiar da interacção com pólos de vocação logística e industrial da
Península de Setúbal (Setúbal, Palmela e Poceirão) e do Alentejo Central (Vendas Novas, Évora e Elvas) e bem
assim da proximidade aos eixos de trânsito internacional via Elvas-Caia/Badajoz, o que potencia e legitima
a oportunidade de captação de novos investimentos e aumentar a internacionalização produtiva
de Coruche por via de deslocalizações de empresas de territórios não abrangidos pelos apoios do QREN e
resultantes das dinâmicas do NAL. Acresce-se a estes factos, a conclusão do IC10 e IC13 e o reordenamento
do transporte ferroviário (linha férrea de ligação entre a Linha do Norte e a Linha do Alentejo (nó ferroviário
do Setil) e sua ligação à linha do Algarve, no Poceirão), com introdução da Rede de Alta Velocidade e ligação
aos portos de Sines e Setúbal e à plataforma logística do Poceirão como elementos conciliadores de uma
nova centralidade de Coruche nas rotas de investimentos, empresas e população.

A resposta ao eixo de desenvolvimento empresarial assume especial impulso num contexto de
assumidas oportunidades potenciadas por investimentos de relevância regional e nacional que,
serão desenvolvidas na área de influência sub-regional (entre os 25 km e os 50 km) do concelho de Coruche
e, que efectivam a necessidade de fortalecer a atractividade empresarial num novo quadro referencial,
induzido pela localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), pelo desenvolvimento da plataforma
logística do Poceirão e pela abertura de acessibilidades de acesso regional e com ligação aos corredores
viários direccionados a Espanha, para além de um conjunto de outros investimentos estratégicos de nível
local, que reposicionam Coruche no contexto regional.
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A “oportunidade aeroporto” divide-se em duas fases, ambas com impactos reconhecidos na potenciação
de oportunidades de expansão empresarial:
• fase de construção do NAL, em que proliferarão pressões para instalação temporária de
empresas, apenas envolvidas no processo de construção da infra-estrutura mas cuja presença
poderá constituir-se como momento de “reconhecimento” do território por parte das empresas
que, embora temporariamente instaladas, avaliam as condições de laboração e desenvolvimento
de actividades, perfil populacional e proximidade e disponibilidade de serviços de suporte às
empresas e às pessoas, etc..
Nesta fase de construção das grandes infra-estruturas, para além do NAL, a RAV, o IC10 e o IC13, é
importante preparar uma resposta rápida que permita a localização de actividades qualificadas,
privilegiando empresas internacionais e joint-ventures com capital estrangeiro, directamente
ligadas a estes investimentos e criar condições para que estas unidades permaneçam no concelho
em fases posteriores através, por exemplo, da oferta diversificada de serviços de apoio e da
flexibilidade e diversidade de uma oferta, que vá de encontro à evolução das necessidades destas
empresas;
• fase de funcionamento cruzeiro do NAL, garantindo condições de atractividade para empresas
que desenvolvem actividades aglomeráveis em torno do aeroporto (Quadro 3-1), qualificando
os espaços empresariais existentes e prevendo, ponderada e justificadamente, novas áreas de
acolhimento empresarial.
Paralelamente, garantir uma resposta diferenciada e adaptada às necessidades da procura
crescente de localização de actividades logísticas e industriais expectável, de micro/pequenas
e médias/grandes empresas, associadas à valorização dos recursos endógenos, com especial
incidência do sector agro-alimentar, transportes, serviços de catering, distribuição e exportação
de produtos perecíveis, instalação de redes de frio, etc...

Aproveitar o impacto da fase de construção do NAL, preparando o acolhimento rápido de unidades
empresariais que não apresentam, pelo menos previsivelmente, objectivos de fixação definitiva no
concelho, constitui uma etapa imprescindível para Coruche e uma oportunidade que outros concelhos,
eventualmente concorrentes na captação destes investimentos temporários, não possuem. É uma fase
que permite qualificar a estrutura de acolhimento empresarial de Coruche para uma segunda fase,
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essa sim, nitidamente estruturante, de funcionamento efectivo do aeroporto, em que as decisões de
localização empresarial definitiva serão tomadas em função de factores onde se inclui o “ambiente urbano”
vivido e a proximidade a um pólo com características e dimensão urbanas, e para as quais Coruche vai
conseguir estar melhor preparado para competir, se aproveitar esta fase conjuntural para fortalecer
a base comercial da Vila, para estruturar a oferta habitacional em função do perfil populacional de uma
bacia de mão-de-obra que incluirá nesta fase de construção do aeroporto muitas pessoas com elevado
padrão de qualificação e rendimento (engenheiros e quadros técnicos, por exemplo) e para robustecer um
tecido empresarial/industrial já instalado no concelho e que certamente será beneficiado pela dinâmica
entretanto gerada.

Preparar a “oportunidade aeroporto” traduz-se na possibilidade de Coruche ser um dos concelhos
efectivamente considerados na decisão de localização definitiva de um conjunto muito alargado,
diversificado, qualificado e qualificante, de empresas e actividades que tendem a aglomerar-se em torno
de um aeroporto internacional (ver quadro seguinte).

Quadro 3-1: Actividades aglomeráveis em torno de um aeroporto internacional

Actividades Centrais

Actividades Complementares

Actividades Polarizadas

Actividades Potenciais

Componente Terminais (serviços
e funções de suporte às redes de
mobilidade global)

Bases alargadas (espaço e tempo)
de intermediação, facilidades
operacionais para as redes de
operadores globais

Bases operativas de empresas
globais ou internacionais, centros de
negócios e comércio internacional

Componente Passageiros (funções
de “assistência em terra” e ofertas
segmentadas de consumo)

Catering, notícias, conteúdos e
comunicações e mensagens, Centro
de Serviços Médicos, Segurança

Hotelaria e restauração, plataformas
de encontro e interacção
empresarial (reuniões, negociações)

Lazer, golfe, animação, actividades
de educação e formação
internacionalizadas, saúde

Componente Aviões (actividades
intensivas em conhecimento e
competências tecnológicas)

Centros de peças e ferramentas,
centros tecnológicos, centros de
competências

Espaços internacionais de exposição
e demonstração, logística externa e
serviços de valor acrescentado

Parques de ciência e tecnologia,
actividades de I&D, indústrias de
resposta rápida e/ou intensivas em
conhecimento e informação

Componente Carga/
Correio (Centros de Carga em
associação com actividades
logísticas competitivas)

Infra-estruturas e serviços de
apoio às operações de carga aérea
(articuladas com os utilizadores
externos)

Parques regionais de feiras
e exposições, actividades de
produção e/ou distribuição
internacional

Serviços de transporte
e distribuição regionais

Centros comerciais, escritórios,
espaços de utilização privilegiada
de TIC

Fonte: “Estudo de Ordenamento de Actividades na Envolvente do Novo Aeroporto de Lisboa”,Augusto Mateus & Associados, Bruno Soares, Arquitectos e DHV/FBO, 2007
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A qualificação da dimensão residencial encontra-se reciprocamente relacionada com a capacidade do
território criar condições de atractividade laboral e vivencial, o que, se consumado, permitirá às empresas
encararem Coruche como espaço de excelência para o desenvolvimento das respectivas actividades e
dotada dos serviços e equipamentos exigidos pela massa qualificada de pessoas que irão alimentar a
bacia de mão-de-obra do concelho. A recente instalação, em Coruche, de uma unidade empresarial do
grupo Nestlé, a Nestlé Waters DIrect, que produz e comercializa máquinas de distribuição e refrigeração
de água, vem confirmar este potencial de atractividade à fixação de unidades empresariais. Consciente da
importância deste eixo de desenvolvimento, o Município de Coruche tem já em marcha alguns projectos
que visam complementar esta estratégia de base económica e empresarial (Caixa 3-7).
Caixa 3-7: Tipologia de projectos estruturantes na dimensão empresarial

Melhoria das infra-estruturas do Concelho, tendo em vista por exemplo, o alargamento do parque industrial de
Coruche, onde se impõe garantir o pleno funcionamento das redes de fornecimento de energia eléctrica e de água,
garantir a infraestruturação de saneamento básico diferenciado e tratamento específico de efluentes industriais;

Revitalização do comércio local nomeadamente através do apoio à renovação de estabelecimentos comerciais, da
construção do novo parque de exposições, mercados e feiras, da exploração de novas actividades nos novos espaços
ribeirinhos e do projecto global de regeneração urbana previsto, e já iniciado, para o centro da Vila de Coruche;

Promoção do empreendedorismo e de actividades inovadoras nomeadamente no universo da rede internacional dos
territórios produtores e exportadores de cortiça – RETECORK, com iniciativas como o Observatório do Sobreiro e da Cortiça,
a promoção da gestão sustentável da floresta, a certificação internacional das áreas de montado e a formação profissional;

Melhoria da formação de recursos humanos e da oferta formativa com acções de qualificação de recursos humanos.
Reforço institucional e logístico da Escola Profissional de Coruche para abertura de novas matérias, novos produtos
formativos e sua relação com as necessidades de qualificação das empresas sedeadas no concelho;

Reforço da política municipal de incentivos à instalação de novas empresas, quer através da política de incentivos
fiscais, quer através do incremento de áreas diferenciadas de localização empresarial e da abertura de serviços de
apoio às empresas;

Promoção da actividade turística através da construção de uma oferta turística diferenciada de qualidade, associada
aos valores ambientais, ao mundo rural, à natureza e ao lazer (desportos náuticos, pesca, cavalos, gastronomia, turismo
rural, caça, etc.) e da sua inclusão em redes alargadas de promoção turística.
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O eixo de fortalecimento da atractividade empresarial de Coruche desdobra-se em 3 objectivos
estratégicos que englobam apostas específicas relacionadas com a afirmação de processo de “greening”
nos modelos económicos, com a solidificação dos vectores de desenvolvimento das potencialidades
turísticas, e com a preparação de uma resposta eficaz aos impactos de projectos estruturantes.

Eixo 2

Fortalecer a Atractividade Empresarial de Coruche
Objectivos Específicos

1

Organizar a capacidade de acolher micro/pequenas e médias/grandes empresas,
numa base de flexibilidade ao acolhimento das actividades de valorização dos recursos
endógenos (território, arroz, produções agrícolas, cortiça, energia limpas) e englobadas
num “perfil económico verde” e na viabilização económica das preocupações com a
sustentabilidade ambiental.

2

Facilitar a emergência de um turismo de qualidade, complementando iniciativas ligadas
ao “desenvolvimento da singularidade dos recursos” (concepção) com iniciativas ligadas
à “venda do produto turístico” (distribuição).

3

Preparar uma resposta rápida para facilitar a localização temporária (com objectivos
de definitiva) de actividades ligadas aos grandes projectos, privilegiando empresas
internacionais e joint-ventures nacionais-internacionais (ex: NAL, IC10 e IC13).

A formulação empresarial recai na capacidade de adaptação do território à “procura” induzida e ao
potencial endógeno de um território de elevada diversidade, com possibilidades de apostar em segmentos
onde existe a vantagem do “bem fazer” e a presença de condições intrínsecas essenciais à implementação
de determinadas estruturas económicas.
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Eixo 3: Equilibrar os impactos sobre os Recursos Territoriais de Coruche

3.3.

O cenário de enquadramento futuro do concelho de Coruche encontra-se fortemente
influenciado pela sua situação privilegiada face à zona de expansão e consolidação da
Área Metropolitana de Lisboa e pelas pressões resultantes de um posicionamento também
privilegiado face a alguns dos grandes projectos de infra-estruturas nacionais, que colocam

Garantir o equilíbrio

o concelho na zona de influência imediata dos seus impactos. Alguns destes impactos são

dos impactos que se

nitidamente positivos e indutores de progresso e desenvolvimento e, como tal, disputados por

avizinham sobre os

outros concelhos que se situam em situações relativamente semelhantes a Coruche do ponto de

recursos territoriais de

vista de localização relativa, mas outros impactos estarão associados a uma significativa pressão de

Coruche …

concentração e densificação (nomeadamente, urbana, e empresarial), com repercussões expressivas,
e possivelmente nocivas, no território, nos recursos endógenos e no ambiente.
… decorrentes das
novas pressões da
A localização geográfica estratégica de Coruche face a alguns dos grandes investimentos de índole

expansão residencial e

nacional que se afiguram concretizar a médio prazo coloca o concelho numa zona de sobreposição

empresarial…

dos impactos disseminados (até porque a dimensão nacional que atingem exige que sejam pensados
e previstos de forma articulada), relativamente: à conclusão dos itinerários complementares, previstos
no Plano Rodoviário Nacional 2000 – o IC10 e o IC13; à reformulação dos serviços da Linha Ferroviária

… é uma exigência que

do Alentejo e sua ligação à Linha do Norte pelo ramal SetilVendas Novas, consequência da opção

se coloca a Coruche,

pelo corredor ferroviário de Alta Velocidade LisboaCaia/Badajoz; e à localização do Novo Aeroporto
de Lisboa (NAL) no Campo de Tiro de Alcochete.

para garantir que o
crescimento previsto
continuará inserido
numa base territorial e
rural de excelência…

… e que se suporta
em boas práticas
de ordenamento
territorial e de
valorização e
sustentabilidade
ambiental.
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Complementarmente, Coruche apresenta-se como território com características rurais fortemente
enraizadas, consubstanciadas pelo perfil produtivo assente na actividade agrícola, pelas tendências
demográficas regressivas, pelo acentuado processo de êxodo rural associado ao povoamento disperso e
à baixa densidade populacional e empresarial. Estas especificidades aliadas às oportunidades decorrentes
da localização geográfica de Coruche, conferem ao território de Coruche importantes potencialidades
estratégicas, principalmente num contexto de emergência do rural sobre o urbano, onde se pretende
“reinventar” uma ruralidade assente no desenvolvimento de vectores de urbanidade.

Emerge, da constatação da inevitabilidade dos impactos dos grandes projectos sobre os recursos
endógenos e o meio ambiente, a premência de garantir o equilíbrio dos impactos sobre os recursos
territoriais de Coruche decorrentes das novas pressões da expansão residencial e empresarial,
sobre uma base de boas práticas de ordenamento territorial e de valorização e sustentabilidade
ambiental.

Os contornos operacionais de um eixo estratégico ditado pelo primado de “Equilibrar os impactos sobre
os Recursos Territoriais de Coruche” incorporam preocupações relacionadas com a problemática do
novo relacionamento ruralurbano, que perspectiva para o território de Coruche significativos e decisivos
desenvolvimentos no sentido da afirmação da ruralidade num contexto de existência de pólos rurais com
capacidade de desenvolvimento e de densificação e fixação de funções urbanas – Couço, Branca, Biscainho
e Lamarosa, sobretudo - ao mesmo tempo que se destaca a Vila de Coruche como centro de afirmação
urbana de excelência. O reforço desta centralidade da Vila exige o reconhecimento do benefício de
uma necessária concentração de investimentos – evitando réplicas dispendiosas de equipamentos e
serviços em pólos onde dificilmente será atingido o limiar crítico de utilização, e que podem ser canalizados
para possibilitar a realização de investimentos que exigem uma escala de influência/utilização mais
alargada – como mecanismo de garantia de uma posterior difusão dos seus impactos, possibilitada
pela eficácia de um sistema de articulação radial dos diversos pólos urbanos do concelho.

Neste âmbito, relaciona-se o potencial rural e urbano dos aglomerados ao reforço de uma
identidade territorial tranquila que constitui uma alternativa aos pólos urbanos congestionados,
que se posicionam num patamar concorrencial com o território de Coruche. Simultaneamente, garante-se
a manutenção das características genuínas de ruralidade dos pequenos pólos urbanos, associadas
a um perfil pouco congestionado, ao que acresce uma relativa facilidade de usufruto do conforto e das
condições oferecidas pelos espaços urbanos.
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Esta facilidade de acesso deve ser encarada como uma exigência e não como uma possibilidade que
venha, ou não, a concretizar-se. Os hábitos e o perfil sócio-cultural da população que potencialmente
venha a ser atraída por um modelo habitacional com o perfil concebido para Coruche traduzem-se
no equilíbrio entre o “melhor dos mundos rural e urbano”, não sendo facilmente adaptáveis a uma
situação em que o benefício do melhor do mundo rural implica o sacrifício do melhor do mundo urbano.

Esta nova forma de encarar a dicotomia rural-urbano apoia-se em factores de complementaridade e
valorização dos recursos endógenos, consubstanciados na modernização e renovação, abarcando novos
desafios estratégicos de reposicionamento competitivo e de afirmação territorial, pela consolidação de
especificidades individuais ponderadas num contexto global e de integração regional, em que prevalecem
premissas de ordenamento territorial, sustentabilidade e internalização efectiva de preocupações
ambientais nas soluções quotidianas e económicas.

Coruche é o 10º maior concelho a nível nacional, com uma área de 1.114,7 km2. Mantém uma densidade
populacional reduzida (17,8 habitantes/Km2), que se baseia numa tipologia de povoamento em
aglomerados dispersos no território, verificando-se a existência de um elevado número de pequenos
“núcleos urbanos”, com apenas um lugar com mais de 2.000 habitantes – a Vila de Coruche.

Muitas das características deste modelo de povoamento do concelho, principalmente no que diz
respeito à sua ocupação dispersa, são resultantes do aforamento de extensas áreas, sendo que algumas
se tornaram sedes de freguesia (Fajarda, Biscaínho, Branca e Santana do Mato). Nos “foros” coexistem
funções eminentemente agrícolas com algumas funções urbanas, nomeadamente habitacionais,
pequeno comércio, armazéns e pequena indústria. Embora os “foros” se mantenham até aos dias de hoje,
apresentando alguma densificação das suas áreas urbanizadas, actualmente não servem as mesmas
finalidades, verificando-se uma perda de importância do complemento agrícola para o agregado
familiar. Acentuou-se nitidamente a sua eleição enquanto modelo residencial compatível com um
estilo de vida urbano.

Na realidade, os actuais habitantes dos “foros” possuem perfis diferentes dos iniciais e o conceito de
ocupação e de vivência do espaço também mudou. Estas alterações são responsáveis pela reconfiguração
da sua matriz, antes assumidamente rústica, pouco densa (1fogo/ 4ha), que tende a assumir-se com carácter
misto ou mesmo urbano, assente essencialmente num desenvolvimento linear. Se por um lado, esta mudança

98

Câmara Municipal de Coruche

abarca problemáticas de estruturação, rentabilização e eficiência de cobertura de infraestruturas básicas,
assim como, na capacidade de afirmação de núcleos urbanos mais coesos e centralizadores de massa crítica,
por outro, personificam os pressupostos de qualidade de vida assentes na tranquilidade e usufruto da
natureza que se assumem como factores distintivos do território de Coruche.

As especificidades deste território englobam também uma forte herança de um passado marcado por uma
profunda ligação à terra e à cultura tradicional, embora num passado mais recente, se tenham verificado
importantes alterações do perfil produtivo, principalmente devido à instalação de algumas empresas de
dimensão significativa, alterações na lógica da propriedade latifundiária, assim como, no aparecimento de
novos pressupostos de desenvolvimento das actividades florestais e agrícolas associados a novas formas
de fruição da “terra”. Estas actividades transformam a paisagem concelhia e atribuem-lhe muitos dos
seus elementos diferenciadores, tais como os extensos campos de arroz ou as vastas áreas ocupadas por
montado de sobro e pinhal.

Dada a importância das áreas florestais de montado de sobro, não só para a economia do concelho e
do sector da cortiça a nível nacional mas também em termos ambientais, dado tratar-se da maior mancha
contínua de montado de sobro do País (correspondente a cerca de 40% da área do concelho), mas também
para o equilíbrio do sistema territorial e para a manutenção de “paisagens tradicionais”, estas áreas têm
sido alvo de processos de reflorestação e de implementação de medidas de protecção que impedem o abate de
sobreiros ou a conversão de montados noutras utilizações. Estas medidas têm promovido pequenos aumentos
das áreas de montado, garantindo a continuidade das actividades económicas e ecológicas do território.

Os recursos endógenos irreproduzíveis de Coruche, como a beleza paisagística, a riqueza dos recursos
agrícolas, florestais e hídricos, o imenso património arquitectónico, os montes ou casas agrícolas, a
tranquilidade e o desafogo, são características particulares deste território e conferem-lhe um elevado
potencial turístico, que se encontra ainda insuficientemente explorado. Nesta perspectiva, é expectável
que se venham a desenvolver novas dinâmicas em torno de projectos que consubstanciem este
potencial, posicionando Coruche nas rotas do turismo tradicional ou emergente, como o turismo sénior,
rural, cinegético ou desportivo. Estes projectos deverão ser pautados, necessariamente, pela salvaguarda
do ambiente e dos recursos naturais, no sentido da prática de uma gestão sustentável do território,
com acções de promoção, interpretação e sensibilização ambiental.

É forçoso garantir o primado da sustentabilidade ambiental num território com estas características.
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Ganha reforço acrescido a noção da necessidade de pensar e planear antecipadamente a concretização dos
projectos que permitam operacionalizar a visão estratégica do concelho, promovendo a materialização do
futuro desejado. É fundamental tirar partido da conjuntura municipal, regional e nacional, para enquadrar
todo o processo de planeamento num processo sustentável e de boas práticas. Os mecanismos de
revisão dos instrumentos de ordenamento territorial (Plano Director Municipal, cartas de Reserva Ecológica
Nacional e de Reserva Agrícola Nacional) devem permitir beneficiar do desenvolvimento de sistemas de
incentivo à florestação, principalmente de áreas de montado, e também tirar partido das oportunidades
emergentes aliadas à gestão de áreas com potencial ambiental, como é o caso das áreas protegidas dos
Açudes da Agolada e do Monte da Barca.
Figura 3-3: O património natural de Coruche
no quadro das pressões previstas de expansão residencial e empresarial

Os traçados do IC10 e IC13 correspondem ao previsto no PRN 2000. Estão em estudo traçados alternativos para estes IC.
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Os objectivos associados ao eixo de intervenção “Equilibrar os impactos sobre os Recursos Territoriais
de Coruche” traduzem uma forte “componente preventiva”, decorrente da antecipação dos normais
impactos e pressões resultantes de uma alteração substancial dos padrões de circulação e das tendências
de articulação regional e funcional, como o cenário que se perspectiva vir a resultar da concretização dos
grandes projectos infra-estruturais em curso.

Transformar esta exigência preventiva numa componente transversal do marketing territorial
do concelho de Coruche, permitirá reverter um hipotético condicionante numa valiosa fonte de
identidade e diferenciação do concelho, valorizando e conservando a possibilidade de usufruir do
que tem de melhor o território de Coruche:

… recursos naturais e paisagísticos com potencial para o desenvolvimento do
turismo e de atracção de novos residentes e aproveitamento do património cultural
associado ao meio rural e às tradições da festa brava, do património cinegético,
artesanato, das valias gastronómicas e ecossistemas ecologicamente diversificados.

Ambiciona-se criar um modelo de desenvolvimento para Coruche assente em factores de diferenciação,
que resultem em soluções para as questões residenciais e empresariais que os restantes concelhos não
ofereçam, essencialmente os concelhos adjacentes e aqueles que se encontram na isócrona de influência
do NAL. Implícita a esta ambição está a fixação de objectivos específicos orientados por princípios de
operacionalização e adesão a uma realidade que se idealiza construir.
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Eixo 3

Equilibrar os impactos
sobre os Recursos Territoriais de Coruche
Objectivos Específicos

1

Garantir a aplicação de princípios de sustentabilidade ambiental na promoção da expansão
da habitação urbano-turística de qualidade para segmentos mais altos e de segunda
habitação de “gama alta”.

2

Garantir a conclusão do IC10 e IC13 e a melhoria das condições de circulação ao nível da
malha de acessibilidades internas.

3

Aumentar os níveis de infraestruturação do território e a dotação de equipamentos
prioritários à escala do concelho, equilibrando apostas estratégicas e preocupações de
coesão social.

4

Assumir o padrão residencial dos foros como elemento diferenciador de um
segmento residencial alto e estruturar soluções que garantam a oferta de serviços
profissionalizados regidos pelo princípio do utilizador-pagador (saneamento, redes,
internet, televisão por cabo) definidos pela manutenção do primado dos valores
ambientais e da sustentabilidade.

5

Internalizar na estratégia de marketing territorial do concelho, vectores de divulgação
de um perfil residencial inserido num espaço rural com um elevado nível de salvaguarda
e preservação dos valores naturais e da sustentabilidade, fortemente vigiado nos seus
impactos sobre o ambiente e sobre os recursos naturais.

Coruche apresenta-se como um território cujo conceito tem de se distanciar claramente dos
concelhos com elevados índices urbanos, de congestionamento e de fraca qualidade de ocupação
do território, sendo apresentado como um concelho com um modelo de vida apoiado no conceito de
sustentabilidade desenvolvido nos seus três âmbitos – social, económico e ambiental -, com elevados
padrões de qualidade de vida.
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Para garantir a operacionalização do modelo de ordenamento desejado, é necessário acautelar, no
desenvolvimento e na promoção das novas expansões urbano-turísticas, a aplicação de princípios
de sustentabilidade, como forma de salvaguarda dos valores naturais que se constituem como factor de
diferenciação deste território e de atracção de “segmentos de população mais elevados”. Neste modelo, os
foros assumem um papel fundamental, na medida em que possibilitam a implementação de soluções
diferenciadas e vocacionadas para sectores de “gama alta”, assentes na oferta de comércio e serviços de
qualidade, regidos pelo princípio do utilizador-pagador, como forma de minimizar os impactos territoriais
e ambientais que este tipo de ocupação pode acarretar ao nível do saneamento e infraestruturação básica.
Complementarmente às iniciativas de expansão de espaços urbanos, devem ser promovidas acções de
requalificação de espaços urbanos consolidados em todos os aglomerados do concelho, contemplando
essencialmente intervenções ao nível de arruamentos, de circulação pedonal, de introdução de elementos
de mobiliário urbano ou de elementos arbóreos.
Em conjunto com a definição de orientações para um ordenamento do território equilibrado e equitativo,
assim como para a promoção de um desenvolvimento sustentável para o território concelhio, é fundamental
apostar na projecção de uma imagem forte e ousada do território de Coruche, no mercado exterior,
mas também internamente, com a finalidade de atrair investidores, turistas e residentes.
As técnicas de marketing são, hoje em dia, uma ferramenta crucial na promoção dos territórios,
principalmente no contexto da economia e dos mercados globais em que vivemos. É também reconhecido
o seu importante papel na tomada de decisão, na forma de fazer planeamento e de envolver a população
na gestão do território favorecendo o processo de planeamento e tornando-o mais sustentável. Os
contornos de um eixo de intervenção projectado para garantir o equilíbrio dos impactos sobre os
recursos territoriais de Coruche decorrentes das novas pressões da expansão residencial e empresarial
permitem-lhe introduzir a temática da sustentabilidade e das preocupações ambientais na estratégia
de marketing territorial do concelho, transformando uma responsabilidade do município em dividendos
potencialmente derivados desta “imagem verde”.
Este eixo de intervenção tem uma relação profunda com a estruturação e fortalecimento da atractividade
residencial e empresarial de Coruche, uma vez que são as acções de ordenamento e de planeamento do
território que sustentam as intervenções de âmbito residencial ou empresarial e permitem concretizar as
ambições assumidas nestes domínios, neste caso particular, levando ao reforço da dimensão urbana da
Vila de Coruche e à densificação de funções urbanas nos restantes pólos rurais e promovendo o reforço da
fixação de novas iniciativas empresariais.
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Articulação de etapas e objectivos do planeamento estratégico de Coruche

O Plano de Acção é o instrumento que visa a operacionalização da Estratégia, definida através
dos eixos estratégicos de intervenção. Integra, para esse fim, um conjunto de operações e projectos
conducentes à sua implementação prática, espelhando diferentes graus de relevância, mas revelando o
mesmo carácter de proactividade face aos objectivos globais.

As fases de Diagnóstico, Estratégia e Plano de Acção, que constituem as etapas mais visíveis deste
processo, conduziram à definição destas intervenções que garantem a operacionalidade, a eficácia e a
coerência da visão estratégica, de uma forma complementar e interactiva.

Para além das intervenções de exclusiva responsabilidade do Município, assumem particular relevância
os investimentos de nível supra-municipal e nacional que foram sinalizados para integrar o Plano
de Acção do concelho de Coruche, seja porque são considerados como necessários a uma efectiva
prossecução da estratégia delineada, seja porque nesta fase já estão assumidamente previstos. Em
boa verdade, os problemas e desafios que se põem ao desenvolvimento de Coruche, identificados no
diagnóstico, encontram maior coesão, coerência e eficácia na articulação e complementaridade de
medidas de âmbito local com os grandes projectos e investimentos públicos centrais, que desde logo
recentram o território municipal na lógica do desenvolvimento regional e nacional.

Assim, apesar da definição da Estratégia de Desenvolvimento de Coruche ser uma iniciativa
do Município e espelhar, por isso, um conjunto de opções na sua esfera de acção, a sua eficácia e
concretização é estabelecida através de um Plano de Acção que engloba outras iniciativas e outros
actores – públicos e privados – cujas intervenções potenciam, a montante e a jusante, novas sinergias
e efeitos de arrastamento induzidos. A inclusão destes projectos num Plano de Acção com objectivos
de desenvolvimento local introduz elementos justificativos da sua pertinência e da sua coerência
estratégica (ao nível da articulação da escala de actuação local, regional e nacional) e elucida os
decisores públicos relativamente aos impactos potencialmente resultantes da sua execução.
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A coerência do processo de concepção da estratégia de desenvolvimento de Coruche, materializada no
conjunto de projectos a implementar, pressupõe a abordagem e ponderação de um tripé de construção
estratégica (Figura 4-1) assente:
• num diagnóstico prospectivo e caracterização do território, complementado por uma forte
componente de participação e envolvimento dos protagonistas e beneficiários do processo de
desenvolvimento e identificação de projectos estratégicos em curso e de projectos de relevância
regional e nacional estruturantes;
• na definição de uma estratégia de desenvolvimento territorial resultante de uma reflexão
coerente e prospectiva, respondendo às problemáticas identificadas em sede de diagnóstico e
às oportunidades estratégicas identificadas, consubstanciada nas divisas de “Espaço para Viver,
Investir e Trabalhar, Aprender e Conhecer e Visitar e Consumir” e vertida no conjunto de operações
referidas no plano de acção;
• na estruturação de um plano de acção que, corresponde ao conjunto de actuações estratégicas
que confluem na concretização da matriz estratégica definida para o território, dirigidas por
diferentes actores públicos e privados, locais e nacionais, no contexto do qual se sinalizam os
projectos potencialmente estruturantes e que permitem a concretização dos eixos estratégicos
definidos.

A coerência e, em última análise, o maior grau de eficácia do Plano de Acção passa não só pela coesão
das propostas nele elencadas e pela interacção dos vários actores institucionais inscritos, mas
também pelo concurso das acções que entretanto têm sido postas em prática pelo executivo municipal e
que têm sido responsáveis pelas dinâmicas de transformação do desenvolvimento local, onde se destaca
a articulação despoletada entre as Câmaras Municipais de Coruche, Portel e Vendas Novas, com vista à
definição de um Programa de Valorização de Recursos Endógenos em torno do Montado de Sobro e da
Cortiça, em que a Câmara Municipal de Coruche se assume como entidade promotora do Observatório do
Sobreiro e da Cortiça.
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Figura 4-1: Coerência Estratégica do Processo de Concepção do Plano de Acção

A Estratégia delineada para o concelho de Coruche beneficia de um estado de maturidade que lhe
permite afirmar a exequibilidade dos objectivos e metas fixados. Beneficia, igualmente, de uma nítida
continuidade das intervenções estruturantes face a intervenções que já foram executadas, e
de uma articulação cautelosa, porém determinada, entre o processo de planeamento e o processo
de operacionalização, que lhe permitiram incorporar algum sincronismo entre o processo de
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definição estratégica (que idealmente precede toda e qualquer intervenção) e o arranque de algumas
intervenções estruturantes (que, na prática, se regem por condições regulamentares, prazos de abertura
de concursos e decisões que ultrapassam o calendário específico de cada município). Articulam-se,
portanto, projectos que estão presentemente em execução com intervenções futuras, como forma de
concretizar os objectivos estratégicos delineados.

Para a definição da estratégia de desenvolvimento preconizada para Coruche, com um horizonte temporal
previsto até 2020, contribuíram várias ideias que foram, em parte, consubstanciadas em planos e projectos
liderados pelo Município e que permitiram agora alguma clareza na abertura de eixos estratégicos
globais de intervenção e na definição dos seus objectivos específicos, como elementos de apoio à
tomada de decisão sobre os desafios que se colocam ao concelho.

Alguns dos desafios e dos projectos que até aqui têm sido assumidos pela Câmara Municipal de
Coruche vieram a confirmar-se como apostas perspicazes, do ponto de vista da sequência temporal
de investimentos e da antecipação de tendências e perspectivas de desenvolvimento. Destacam-se três,
considerados emblemáticos e decisivos nos impactos que podem difundir no concelho:
• O projecto do Parque Urbano do Sorraia pode ser considerado como projecto estruturante
das intervenções entretanto programadas para a Vila de Coruche. Este projecto motivou toda
a requalificação urbana do espaço público ribeirinho, com uma importante introdução de medidas
preventivas e correctivas da ocorrência de cheias e contenção do curso de água e abriu uma nova
relação do espaço público da Vila com a fruição de proximidade com o rio e o seu enquadramento
paisagístico. A fase avançada de trabalhos já atingida neste projecto (iniciado e financiado ao
abrigo do QCA III) permite identificar a transformação que já se deu na relação da Vila com o
rio e perspectivar as melhorias que daqui se podem gerar na qualidade de vida da população,
com a conclusão do projecto global de regeneração urbana da Vila. Mantêm-se espelhadas
as necessidades da requalificação de espaços públicos, da construção de equipamentos, da
promoção da mobilidade e do reforço institucional e funcional da Vila de Coruche.
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• O peso social e económico que a cortiça e o sector corticeiro assumem em Coruche foram também
a base para o ambicioso projecto do Observatório do Sobreiro e da Cortiça (iniciado e financiado
no QCA III). Ultrapassada a difícil etapa de composição do financiamento necessário para a
concretização da obra física, confirmam-se as perspectivas sobre a sua pertinência no upgrade
competitivo da fileira da cortiça. Dar vida ao projecto e garantir que a infra-estrutura disponível
é, efectivamente, colocada ao serviço das empresas do sector através do seu Laboratório e do seu
Centro de Documentação é, portanto, a fase que se segue.
• “Coruche Inspira” é uma campanha de marketing territorial que se destaca pela ambição de
objectivos associada à publicitação de um conjunto multidisciplinar de eventos que, normalmente,
tendem a ser publicitados separadamente. Transparecem ambições de conceder maior visibilidade
e notoriedade nacional a Coruche e, simultaneamente, de associar Coruche a uma imagem de
dinamismo, actividade e diversidade. Esta iniciativa não esgotará as intervenções do concelho
em matéria de marketing territorial, mas constitui uma etapa com um enfoque temático
exemplificativo do que Coruche virá a dinamizar nesta matéria, quando generalizado às diversas
áreas de abrangência da “imagem a projectar por Coruche”.

A continuidade destes grandes projectos torna-se indiscutível quando equilibrada pelo exercício de
diagnóstico prospectivo aplicado ao concelho de Coruche. Estes projectos emblemáticos assumidos
pela Câmara Municipal de Coruche, entram agora em etapas com contornos diferentes. Criadas
as condições e concretizados os projectos físicos, surge a necessidade de os valorizar (no caso da
regeneração urbana da Vila), de os colocar em funcionamento (no caso do Observatório do Sobreiro
e da Cortiça) e de os densificar e direccionar (no caso do “Coruche Inspira”). A regeneração urbana
da Vila de Coruche precisa ser complementada com um conjunto de outras iniciativas, algumas de
responsabilidade da Câmara Municipal de Coruche, outras de responsabilidade de agentes privados e
públicos, que permitam conceder-lhe novos vectores de vivência, buliço e actividade. O Observatório
do Sobreiro e da Cortiça precisa ser estruturado no respeitante ao seu modelo de funcionamento, às
características dos serviços e actividades que vai desenvolver, ao posicionamento das suas actividades
face às necessidades do sector corticeiro (complementando o papel da APCOR), e à consolidação da
sua abrangência e raio de influência que extravasa nitidamente a fronteira do concelho de Coruche e se
estende aos territórios corticeiros portugueses.
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4.2.

O plano de acção como mecanismo de implementação estratégica

O Plano de Acção é alicerçado num conjunto de operações que concretizam os objectivos estratégicos de
desenvolvimento fixados para o território de Coruche. O Plano de Acção é apresentado em Fichas de
Operação, que englobam um conjunto coerente e interligado de acções que a C. M. de Coruche elegeu
como estruturantes para o desenvolvimento integrado do concelho. Estas acções abrangem áreas tão
diversas como a Reabilitação Urbana e a Política de Habitação, a Cultura, a Educação, o Desporto e a Saúde,
as Infraestruturas, a Rede Viária e os Transportes, a Reabilitação do Comércio Local e a Dinamização das
Actividades Económicas e Empresariais, o Ambiente, a Promoção do concelho, o seu Reforço Institucional
e o Marketing Territorial.

Estão também incluídos os grandes projectos com dimensão regional e nacional que, não sendo
directamente da responsabilidade do Município, assumem um carácter estruturante para o concelho,
pela relevância que têm no seu reposicionamento estratégico a nível nacional, como é, por exemplo, a
Construção da Rede Viária Externa - IC10 e IC13 – prevista no PRN2000.

As Fichas de Operação organizam-se em áreas temáticas e congregam projectos com diferentes
graus de relevância e de prioridade para o desenvolvimento do concelho, mas garantindo um contributo
relevante para os Eixos Estratégicos definidos, incluindo por isso mesmo, projectos com características
mais estruturantes e outros com características de complementaridade. Algumas destas acções
foram já iniciadas ou estarão em fase de execução reforçando-se assim o esforço de continuidade,
complementaridade e coerência que todos estes projectos têm para a concretização dos objectivos
traçados na estratégia.

Em termos operacionais, o Plano de Acção assume um período de vigência coincidente com o
intervalo temporal de execução do QREN 2007-2013, factor que lhe garante maior eficácia na
concretização dos projectos que geram maiores alavancagens de coesão, atractividade e desenvolvimento
sócio-económico. Pela natureza prospectiva intrínseca deste Plano Estratégico, que se pretende
orientador do desenvolvimento do concelho num horizonte ainda mais alargado, cuja referência é a do
ano 2020, importa salientar a exigência da assumpção de compromissos e da delimitação de objectivos
e metas cuja concretização extravasará, por certo, o horizonte temporal previsto, não apenas porque
entretanto se completará o período da execução do QREN (e a possibilidade de recurso aos financiamentos
comunitários) mas também pela própria natureza de alguns projectos que exigirão graus de maturação
e desenvolvimento superiores e que, pese embora a sua importância, remeterão necessariamente para
processos e horizontes de concretização dificilmente previsíveis.
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Esta mesma razão de permanência extratemporânea de intervenções programadas anteriormente está
subjacente à intenção de dar continuidade aos projectos que se iniciaram no âmbito do QCA III e que se
transportam para este Plano de Acção por se encontrarem ainda em fase de execução. São disso exemplo,
os projectos da “Requalificação Ribeirinha de Coruche” e do “Parque do Sorraia” incluídos na Acção
Integrada de Base Territorial VALTEJO – Programa Operacional de Lisboa e Vale do Tejo e a construção do
“Novo Espaço de Mercados e Feiras” lançado ao abrigo do FEDER.

O agrupamento temático de intervenções que deu lugar às 25 fichas de operações apresentadas, está
sistematizada no quadro seguinte, que apresenta também a intensidade do seu contributo para os Eixos
Estratégicos de Intervenção definidos. As operações enumeradas no Plano de Acção não esgotam a acção
municipal durante este período, remetendo-se para a sua gestão corrente, a definição, estruturação e
implementação de outras medidas e iniciativas de menor dimensão e relevância estratégica (ainda que
imprescindíveis do ponto de vista prático), enquanto parte integrante das responsabilidades quotidianas
de um executivo municipal.

Os objectivos relativos à promoção da atractividade residencial encontram-se consubstanciados num
conjunto de projectos de regeneração do núcleo urbano, melhoria de acessos à habitação, equipamentos
de saúde, ensino e cultura e reforço da integração social, coesão e da segurança. Por sua vez, a consolidação
da atractividade empresarial assenta em investimentos de revitalização do comércio, promoção de
competências do capital humano e do empreendedorismo, consolidação da fileira da cortiça e garantia de
espaços qualificados de acolhimento empresarial. Os objectivos enquadrados no eixo territorial receberão
contributos com maior intensidade em resultado da implementação dos projectos de requalificação
de espaços públicos urbanos, melhoria de acessibilidades (rodoferroviárias e pedonais), aposta na
componente económica e cultural, reforço institucional e um conjunto de actuações de foro ambiental.
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Figura 4-2: Fichas de Operações do Plano de Acção 2013
para o concelho de Coruche e respectiva intensidade de contributos para os Eixos Estratégicos delineados
EIXO RESIDENCIAL

EIXO EMPRESARIAL

EIXO TERRITORIAL

›››

›

››

››

›

›››

1

Regeneração urbana da Vila de Coruche

2

Requalificação de espaços públicos urbanos

3

Criação de novos jardins e espaços verdes urbanos

›››

›

››

4

Política de habitação

›››

›

››

5

Melhoria do serviço de transportes colectivos

››

›

›››

6

Reabilitação e reactivação do Ramal Ferroviário Coruche-Setil

››

››

›››

7

Melhoria das acessibilidades e mobilidade internas

››

›

›››

8

Acessibilidades externas do concelho

›

››

›››

9

Melhoria das condições de circulação viária e pedonal

››

›

›››

10

Revitalização do comércio local

››

›››

››

11

Construção de novos equipamentos culturais

›››

›

››

12

Melhoria da oferta de equipamentos desportivos e de lazer

›››

›

››

13

Saúde – Serviço de Urgência Básica de Coruche

›››

›

››

14

Diversificar e melhorar a oferta de serviços de saúde

›››

›

››

15

Modernização da rede de serviços e instalação de novos equip. ensinp

›››

›

››

16

Melhoria da formação dos recursos humanos e da oferta formativa

›

›››

››

17

Melhoria de prestação dos serviços das redes de infraestruturas municipais

›››

››

››

18

Melhoria de serviços de protecção civil e segurança

›››

››

››

19

Reforço da coesão e integração social

›››

›

››

20

Promoção de actividades sócio-culturais

››

››

›››

21

Fortalecimento da identidade do concelho e da vila de Coruche,
Marketing Territorial e Promoção Turística

›

››

›››

22

Estratégia de apoio à fileira da cortiça

›

›››

›››

23

Acolhimento de novas empresas e promoção do empreendedorismo

›

›››

›

24

Gestão, interpretação e sensibilização ambiental

››

›

›››

25

Modernização de instalações e de serviços da Administração Local

›

›

›››

Legenda:

›
››
›››

Intensidade 1 - Contributo Reduzido
Intensidade 2 - Contributo Médio
Intensidade 1 - Contributo Elevado
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As Fichas de Operação foram elaboradas de forma a descreverem, de forma sistemática e de fácil leitura,
os principais elementos que caracterizam as acções, a sua descrição sucinta e os principais projectos que
nelas se integram. A Figura 4-3 representa um auxiliar de leitura das referidas fichas, e a tradução das
simbologias utilizadas.

Figura 4-3: Guia de Leitura das Fichas de Operação do Plano de Acção 2007-2013
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OP. 1

Regeneração Urbana da Vila de Coruche

Promotor

CM Coruche

Investimento

Contributo para os Eixos
Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

Descrição
O centro histórico da Vila de Coruche foi classificado como área
crítica e a sua reabilitação urbanística foi incluída no âmbito de uma
Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), constituída por Coruche,
Santarém, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo,
Chamusca, Golegã, Rio Maior e Salvaterra de Magos.
O projecto de regeneração urbana da Vila de Coruche apresenta
também, um forte enfoque na revitalizaçãos dos núcleos de
comércio e serviços da Vila de Coruche.
A construção de circuitos urbanos, bem identificados e assinalados,
que conduzam o visitante aos principais locais de interesse da Vila
de Coruche, assume especial importância nos domínios da atracção
turística, da visitação e do lazer.

››

Objectivos
• Assegurar a ligação pedonal entre as duas margens, integrando
outras acções de ordenamento e regeneração em curso;
• Promover uma aproximação fisica e afectiva dos coruchenses ao
rio Sorraia;
• Contribuir para um caudal do rio mais constante ao longo do ano
e o controlo mais eficaz do espelho de água, junto à Vila;
• Dinamizar a pesca desportiva e as actividades náuticas;
• Promover a atracção turística da Vila de Coruche através de um
percurso preferencial de visitação;
• Promover um estilo de vida mais saudável e de uma mobilidade
geral menos dependente do uso do automóvel.
• Dinamizar e revitalizar os núcleos de comércio e serviços da Vila
de Coruche.
Principais projectos
• Construção da Ponte Pedonal sobre o Rio Sorraia;
• Constução do Açude no leito do Rio Sorraia;
• Arranjo urbanístico do Percurso Pedonal do Centro Histórico;
• Implantação da Rede de Percursos Pedestres.

Percurso Pedonal do Centro Histórico

Projecto da Ponte Pedonal e do Açude
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OP. 2

Requalificação de Espaços Públicos Urbanos

Promotor

CM Coruche

Investimento

Contributo para os Eixos
Residencial

››
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial
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Descrição
Agrupam-se nesta operação os projectos que se inserem na política
de requalificação urbanística da Vila de Coruche, que tem vindo a
ser levada a cabo pelo Município. Contempla o arranjo de espaços
públicos, a execução e calcetamento de passeios e outros percursos,
o arranjo urbanístico de largos e praças, a inclusão de mobiliário
urbano, a construção e reordenamento do estacionamento
automóvel. Estes elementos são fundamentais para a definição de
um desenho urbano de qualidade, que potencie a afirmação da
Vila de Coruche espaço urbano de excelência e a sua relevância no
contexto regional.

Objectivos
• Promover o usufruto de um espaço público de qualidade;
• Incrementar os valores paisagísticos presentes na vivência diária
do ambiente urbano.
Principais projectos
• Intervenções de arranjo urbano de praças e largos;
• Infraestruturação e pavimentação de artérias viárias;
• Arranjo de espaços públicos envolventes dos principais
equipamentos da Vila;
• Revitalização urbanística do Centro da Vila.

Arranjo urbanístico de Coruche Norte

Arranjo urbanístico do Parque do Sorraia
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OP. 3

Criação de Novos Jardins e Espaços Verdes Urbanos

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial

Descrição
Para garantir a oferta de um bom ambiente urbano, vivido não só
na Vila de Coruche mas também nos aglomerados urbanos das
freguesias rurais, é fundamenal o ordenamento de uma estrutura
ecológica diversificada.
Esta estrutura ecológica deve englobar, não apenas os espaços de
produção agrícola e florestal, os espaços verdes protegidos (ZPE,
REN, etc.), mas também as estruturas verdes urbanas como os jardins
formais, as áreas ribeirinhas do Sorraia, espaços de lazer e parques
desportivos e pequenos espaços verdes de enquadramento urbano
previstos nos vários projectos que constituem esta operação.

››

Objectivos
• Promover a aprazibilidade do espaço urbano enquanto factor de
atractividade territorial;
• Promover as funções de recreio e lazer das populações e a
desconcentração urbana das áreas construídas;
• Contribuir para um ambiente urbano qualificado.
Principais projectos
• Construção de circuitos pedonais;
• Arranjo e manutenção de zonas verdes existentes;
• Construção de novos parques verdes urbanos;
• Implantação de sistemas de rega em espaços verdes.

A melhoria da aprazibilidade da envolvente urbana pela integração
paisagística de espaços de verdes, constitui-se enquanto vector de
diferenciação do concelho, permitindo a plena fruição do território.

Parque da Encosta

Jardim 25 de Abril
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OP. 4

Política de Habitação

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local , QREN e Privados

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

Descrição
A capacidade de atracção de população constitui-se como um dos vectores
estratégicos a considerar no processo de desenvolvimento territorial. As condições
habitacionais assumem-se, ponderados com outros factores (preço, acessibilidades,
localização, etc.), como factores decisivos na efectiva concretização do objectivo
supra exposto. O desenvolvimento de uma eficaz política de habitação representa
um importante instrumento de gestão da malha habitacional.
A implementação e apoio a uma política de incentivos fiscais, como a isenção
de várias taxas municipais aplicáveis à edificação, visa tornar mais atractivos
os processos de construção, renovação ou reabilitação das edificações e das
infraestruturas urbanas no centro da Vila de Coruche. A expansão urbana da Vila foi
prevista através do Plano de Pormenor (PMOT) na área de St.º Antonino.
A sua sub-divisão em duas áreas destintas operacionaliza o faseamento temporal
da execução. Nas freguesias rurais foram também previstos alguns loteamentos de
iniciativa municipal e aprovados outros de iniciativa particular. Aos loteamentos
municipais cabe o papel de delimitar quer os standards de qualidade e de
tipologias de ocupação do solo, quer os preços de venda e/ou arrendamento da
habitação e de prédios urbanos. Cabe-lhes igualmente corrigir os desequilíbrios
de um crescimento periurbano assente no loteamento sucessivo e linear das
propriedades rurais primitivas.

Edifícios recuperados no centro da Vila
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››

Objectivos
• Promover a atractividade residencial de Coruche e
melhoria dos espaços residenciais;
• Reabilitar as zonas urbanas históricas;
• Promover a reocupação do centro da vila por
novos habitantes;
• Dotar o município de instrumentos de
planeamento para o crescimento urbano;
• Actuar de forma coerciva, quando for caso disso,
na reabilitação de edifícios degradados para
promover a reabilitação e outras iniciativas e
investimentos particulares e associativos.
Principais projectos
• Política de incentivos fiscais à edificação e
reabilitação;
• Expansão urbana controlada através de
Loteamentos e PMOT’s;
• Recuperação coerciva de edifícios degradados;
• Programas de reabilitação de habitações para
jovens no centro histórico (“Coruche com vida”).

Câmara Municipal de Coruche

OP. 5

Melhoria do Serviço de Transportes Colectivos

Promotor

CM Coruche

Investimento

Contributo para os Eixos
Residencial

››
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial

›››

Descrição
A promoção da mobilidade visa garantir condições de acessibilidade
a diferentes pontos do concelho e a outros territórios, permitindo
uma plena “liberdade” de circulação de pessoas, bens e serviços. Por
um lado, do desenvolvimento de uma rede eficiente de transportes
colectivos depende a maior coesão territorial do concelho. Por
outro lado, esta rede permitirá a consolidação de percursos
pendulares internos e externos, efectuados com menor recurso
ao automóvel particular, com ganhos evidentes para o ambiente
e, por outro lado, garantirá uma maior abrangência e cobertura
territorial da mobilidade social (jovens e estudantes, empregados,
idosos, etc.) com impactos consideráveis para vida das famílias. Está
programada a construção de uma nova central de camionagem na
Vila de Coruche e um conjunto de abrigos para passageiros, em
vários pontos da rede, junto aos aglomerados do concelho.

Objectivos
• Promover a plena mobilidade de bens, pessoas e serviços
• Dotar o concelho de um conjunto de abrigos para passageiros
de modo a tornar mais confortável a utilização do transporte
público;
• Modernizar as instalações e serviços de camionagem do
concelho.
Principais projectos
• Construção de um conjunto de abrigos para passageiros, nas
paragens da rede de transportes públicos;
• Construção de uma nova central de camionagem na Vila.

Projecto da nova estação de camionagem

Projecto da nova estação de camionagem
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OP. 6

Reabilitação e Reactivação do Ramal Ferroviário Setil - Vendas Novas

Promotor

CM Coruche; Caminhos de Ferro Portugueses (CP)

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

››
››

Financiamento

Administração Local, Administração Central e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial
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›››

Descrição
A festa inaugural da estação de Setil realizou-se no dia 14 de
Janeiro de 1904, numa cerimónia presidida pelo Rei D. Carlos. O
comboio real partiu da estação do Rossio às 11 horas e chegou a
Setil ao meio dia e um minuto. Actualmente, as necessidades de
reabilitação e o papel estratégico que apresenta nos territórios
de incidência é reconhecido. A parceria tem como objectivo a
recuperação funcional da ligação da Linha do Norte à Linha do
Alentejo, através do Ramal Setil-Vendas Novas. A reabilitação deste
percurso centenário permitirá aos territórios de Coruche, Salvaterra
e Cartaxo recuperarem a sua ligação ferroviária a Lisboa (através
da Linha do Norte) e representa a aposta num transporte colectivo
ambientalmente sustentável, que contribui para a redução das
emissões de gases nocivos associados aos transportes, ao abrigo
das recomendações do Protocolo de Quioto. Este investimento
de base local enquadrar-se-á, a outro nível, no reordenamento
ferroviário previsto pelos grandes investimentos de âmbito
nacional (TGV e NAL) e será uma medida com forte impacto na
dinâmica económica local.

Objectivos
• Reabilitar a ligação ferroviária a Lisboa e à Linha do Norte no
transporte de passageiros, reforçando a política de investimento
nos transportes públicos, de redução da dependência do
automóvel e da promoção de modos de transporte não
poluentes;
• Reactivar o transporte ferroviário de mercadorias de que o
concelho já beneficiou;
• Potenciar a atractividade residencial e empresarial pela melhoria
das acessibilidades, captando fluxos populacionais e empresas,
encontra-se também implícita.

O troço do Ramal Setil-Vendas Novas em Coruche

Imagem de um comboio regional/sub-urbano

Principais projectos
• Reabilitação do Ramal Ferroviário Setil-Vendas Novas.

Câmara Municipal de Coruche

OP. 7

Melhoria das Acessibilidades e Mobilidade Internas

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

››
›

Financiamento

Administração Local, Administração Central e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

Descrição
A mais valia territorial induzida pela conclusão dos traçados
previstos no PRN (IC10 e IC13) estará em grande medida dependente
da sua articulação eficaz com uma rede de acessibilidades interna
bem estruturada e desenvolvida.
Num território tão vasto como o de Coruche esta rede assume
ainda maior relevância no desenvolvimento de um concelho
mais dinâmico, quer em termos populacionais quer em
termos da dinâmica económica, mas também mais coeso, sem
constrangimentos à circulação de pessoas e bens entre as duas
margens do Sorraia e em todas as freguesias, com especial
incidência nos acessos à sede do concelho e sem problemas de
estacionamento automóvel.

Entrada Norte de Coruche

›››

Objectivos
• Contribuir para um aumento da coesão territorial;
• Promover a consolidação de uma rede de acessibilidades interna
bem estruturada e adequada.
Principais projectos
• Construção, renovação e pavimentação de vias concelhias;
• Requalificação e construção de pontes;
• Construção da Circular Urbana de Coruche;
• Sinalética.

Reordenamento viário
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OP. 8

Acessibilidades Externas do Concelho

Promotor

Administração Central

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›
››

Financiamento

Administração Local, Administração Central e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial

Descrição
Integrada no Plano Rodoviário Nacional, a conclusão do IC10 e IC13
é fundamental para a inserção de Coruche nas redes regional e
nacional da mobilidade rodoviária, com especial expressão no seu
desenvolvimento residencial, empresarial e logístico, no quadro da
Região de Polarização de Lisboa.
Estes acessos assumem uma nova relevância no âmbito territorial
da localização do Novo Aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de
Alcochete, sendo directamente responsáveis pela sua inclusão
na rede de acessibilidade nacional conjuntamente com a A6
(Lisboa-Badajoz-Madrid) e o IC11 (ligação da A6 à A1/Norte).
O destaque neste contexto de reforço das acessibilidades externas
do concelho de Coruche encontra-se estreitamente direccionado
para a construção do IC10 e IC13 que permite a abertura a Santarém
e Montemor-o-Novo e Montijo e Portalegre, respectivamente.

Imagens de um IC existente
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›››

Objectivos
• Contribuir para a concretização do previsto no PRN2000;
• Inserir o território do concelho na rede de acessibilidade
nacional;
• Incrementar novas dinâmicas económicas e de desenvolvimento
territorial;
• Promover níveis de acessibilidades estratégicas nos processo de
inserção e consolidação do posicionamento regional.
Principais projectos
• Construção do IC10 e IC13 e a sua ligação à rede viária interna;
• Promoção da hierarquização viária do concelho;
• Reorganização da rede viária interna em articulação com os
traçados previstos em termos de acessibilidades externas.

Câmara Municipal de Coruche

OP. 9

Melhoria das Condições de Circulação Viária e Pedonal

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

››
›

Financiamento

Administração Local, Administração Central e QREN

Empresarial

Prioridade

Baixa

Territorial

Descrição
Nesta operação estão contempladas todas as intervenções de
abertura, conservação, arranjo e reabilitação de arruamentos e
delimitação de vias de circulação automóvel, passeios pedonais,
alinhamentos arbóreos e outros elementos de mobiliário urbano,
para a consolidação de uma rede de mobilidade interna mais
abrangente e na promoção de um território mais coeso.
Para além da hierarquização da rede viária interna do concelho para
se retirar pleno partido da construção das grandes infraestruturas
previstas no PRN2000 e responder às alterações ao volume e ao tipo
de tráfego esperadas é fundamental a requalificação funcional das
vias municipais.

Arranjo da Rua Luis de Camões - Couço

›››

Objectivos
• Promover condições de mobilidade viária e pedonal de excelência
com contributos efectivos na coesão e competitividade;
• Incrementar a rede viária interna, com boas condições de
circulação e adequada ao tráfego gerado e de atravessamento
do concelho;
Principais projectos
• Abertura de novas vias;
• Pavimentação, infraestruturação e arranjo de vias existentes;
• Requalificação funcional de antigas vias e caminhos municipais.

Arranjo da Rua do Moinho – Vale Mansos
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OP. 10

Revitalização do Comércio Local

Promotor

CM Coruche; Assoc. Comerciantes

Investimento

Contributo para os Eixos
Residencial

››
›››

Financiamento

Administração Local, QREN e Privados

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

124

››

Descrição
A intervenção no edifício do Mercado Municipal prevê: reformulação
da área de venda, construção de dois novos acessos, ampliação
dos estabelecimentos comerciais existentes a Nascente e Poente,
articulação urbanística com o Parque do Sorraia, intervenção no
espaço publico adjacente bem como a beneficiação geral da fachada,
procurando-se um novo enquadramento formal e funcional.
Para além da reabilitação deste equipamento fundamental, esta
operação egloba também um conjunto de iniciativas que, em parceria
com a Associação de Comerciantes de Coruche, visa imprimir uma
dinâmica de requalificação e renovação dos estabelecimentos
comerciais da Vila. Está também prevista a execução do novo Espaço
de Mercados e Feiras de Coruche.
A participação e o investimento dos comerciantes será um factor
fundamental para a renovação do perfil e das características do
comércio da Vila, no sentido da recuperação da dinâmica que já
conheceu. Globalmente, estas intervenções permitirão dar maior
solidez à dinâmica de renovação comercial do centro histórico de
Coruche através da promoção do empreendedorismo e de um clima
económico favorável, junto dos comerciantes e demais particulares.

Objectivos
• Dinamizar a renovação funcional de comércios e outras funções
terciárias do centro da Vila de Coruche;
• Promover o empreendedorismo privado e a criação de um
ambiente económico favorável a novos investimentos e
iniciativas;
• Modernizar as actividades tradicionais com viabilidade
económica e abertura de novas actividades terciárias, de
comércios e novos serviços avançados, geradoras de maior valor
e inovação.

Feira do Barato / Outlet

Maqueta do projecto do Mercado Municipal

Principais projectos
• Renovação funcional de comércios e outras funções terciárias do
centro da Vila de Coruche;
• Reabilitação física de lojas e espaços comerciais mais
degradados;
• Construção de um novo espaço de mercados e feiras;
• Reabilitação do Mercado Municipal de Coruche.

Câmara Municipal de Coruche

OP. 11

Construção de Novos Equipamentos Culturais

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

››

Descrição
O desenvolvimento da atractividade do concelho de Coruche passa
também pela capacidade e diversidade da oferta cultural, quer na
óptica da formação complementar, do conhecimento e da abertura
a novas formas de saber - mais relevante para a consolidação de
um concelho onde vale a pena vir morar - quer na capacidade de
preservar, difundir e promover as tradições, a cultura e os saberes
locais.

Objectivos
• Promover um espaço com elementos culturais estruturados que
elevem a atractividade turística do território;
• Contribuir para que o concelho se abra à contemporaneidade e
ao turismo cultural;
• Promover a defesa da cultura, tradições e saberes locais;
• Promover a diversidade e complementaridade na oferta
educativa e de formação.

De facto, a animação dos espaços de Coruche, através da definição
de uma agenda cultural e a existência de espaços de expressão
artística e cultural constitui-se como elemento importante na
atractividade turística.

Principais projectos
• Construção da Biblioteca Municipal;
• Construção da Escola Museu Salgueiro Maia;
• Construção do Núcleo Tauromáquico;
• Construção do Pavilhão Multiusos/Centro de Convenções.

É também fundamental a sua abertura às expressões e marcas
culturais contemporâneas - mais relevantes para um concelho
ser atractivo para visitantes e para a promoção de uma maior
diversidade de oferta de “produtos turísticos” de âmbito cultural.

O Núcleo Tauromáquico

Projecto do Museu Salgueiro Maia
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OP. 12

Melhoria da Oferta de Equipamentos Desportivos e de Lazer

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial

Descrição
Nesta operação está contemplado um conjunto de obras de
construção ou reabilitação de equipamentos desportivos e a
organização e promoção de eventos desportivos com impactos
supramunicipais.
Com efeito a consolidação de Coruche como “território de vivência
habitacional” será também marcada pela oferta de um estilo
de vida saudável, associado ao desporto, tido como actividade
educativa e formativa complementar e à prática de actividades de
lazer da população em geral.
Por outro lado, importa continuar a apostar nos eventos desportivos
que actualmente já colocam Coruche no roteiro do turismo
desportivo internacional, procurando incrementar a qualidade
na sua organização e promoção. O desenvolvimento de espaços
de prática de desporto e de lazer, constitui-se também, como
elemento de atractividade residencial e turística, e conflui para
maiores níveis de coesão territorial.

Piscinas Municipais
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››

Objectivos
• Promover e espaços de excelência para a práctica desportiva
e de lazer, garantindo maiores níveis de coesão e atractividade
territorial;
• Dinamizar actividades complementares à formação e educação
formal;
• Promover iniciativas que contribuam para estilos de vida
saudáveis;
• Inserir o concelho na rota dos destinos do turismo desportivo.
Principais projectos
• Construção das Piscinas Municipais;
• Construção do Estádio Municipal;
• Reabilitação do Pavilhão Desportivo Municipal;
• Organização do Campeonato Mundial de Pesca Desportiva.

Campeonatos de Pesca Desportiva

Câmara Municipal de Coruche

OP. 13

Saúde - Serviço de Urgência Básica de Coruche (S.U.B)

Promotor

Adm. Central

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local, Administração Cental e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

Descrição
As preocupações com a qualidade da prestação dos serviços de saúde
constitui um elemento crucial na qualidade de vida das populações.
Neste sentido, desenvolveu-se o projecto de implementação de um
Serviço de Urgência Básica em Coruche. Esta Unidade visa substituir
o Serviço de Atendimento Permanente (SAP),presentemente em
funcionamento no Centro de Saúde de Coruche, e procura reforçar
a resposta à urgência médica no concelho. Em articulação com a
Administração Regional de Saúde / Ministério da Saúde, Coruche
conseguiu sedear no concelho esta unidade primária (SUB) que
funcionará depois em rede com as valências médicas superiores,
prestadas nos hospitais regionais.

››

Objectivos
• Promover níveis eficazes de cuidados de saúde;
• Consolidar a prestação de serviços de saúde no concelho;
• Suprir as necessidades sentidas na prestação de cuidados de
saúde primários, ao nível do Serviço de Urgência.
Principais projectos
• Construção e instalação do Serviço de Urgência Básica (SUB).

Imagem do actual S.A.P.
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OP. 14

Diversificar e Melhorar a Oferta de Serviços de Saúde

Promotor

C.M. Coruche, ARS/C.S. Coruche, S.C.M.Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local, Administração Central/ARS e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

Descrição
Consciente da necessidade de reforço da resposta dos serviços
de saúde, a Câmara Municipal de Coruche realizou um conjunto
de diligências junto do Ministério da Saúde e da Administração
Regional de Saúde (ARS) e de parcerias com entidades locais como
a Santa Casa da Misericórdia de Coruche e o Centro de Saúde de
Coruche, que permitiram sediar no concelho diversos serviços de
saúde que visam alargar as valências da prestação de cuidados
médicos e cobrir a totalidade do seu extenso território.
Com o objectivo de fazer chegar a prestação de cuidados de saúde
às freguesias mais longínquas do concelho, a Câmara Municipal de
Coruche adquiriu e equipou uma viatura, munida de equipas de
profissionais de saúde qualificados, e que irá funcionar como posto
médico móvel.

A Unidade Móvel de Saúde
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››

Objectivos
• Promover níveis eficazes de cuidados de saúde;
• Suprir as necessidades da prestação de cuidados continuados a
acamados de longa duração;
• Promover a assistência médica a doentes terminais;
• Incrementar a prestação de actos médicos básicosnas localidades
mais longínquas do concelho e junto de populações com
mobilidade mais reduzida.
Principais projectos
• Construção da Unidade de Cuidados Continuados;
• Aquisição e apetrechamento da Unidade Móvel de Saúde.

Projecto da Unidade de Cuidados Continuados

Câmara Municipal de Coruche

OP. 15

Modernização da Rede de Serviços e Instalação de Novos
Equipamentos de Ensino

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local, Administração Central e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

Descrição
A componente de serviços e equipamentos de ensino constitui-se
como elemento básico a considerar ao nível de coesão, qualidade
de vida e atractividade territorial. As entidades responsáveis,
cientes da importância de um sistema de ensino de qualidade e
distinto com inclusão de vectores extra de educação na dinâmica
populacional económica, assumem esta temática como crucial.
De facto, a estruturação de um eixo estratégico que vise o
desenvolvimento da atractividade habitacional do concelho é
indissociável do investimento na modernização de instalações
escolares dos diversos graus de ensino e de um conjunto de serviços
de apoio às escolas, aos estudantes e às famílias. Este investimento
deverá colaborar de forma acutilante no desenvolvimento num
modelo de ensino/aprendizagem, orientado para a aquisição de
conhecimentos diferenciados, complementaridades formativas
inovadoras e competências curriculares relevantes, com base na
formação ao longo da vida.

Reabilitaação de equipamentos existentes

››

Objectivos
• Desenvolver sistemas de ensino e formação vocacionadas
para os diferentes segmentos sociais, desde a pré-escolar à
aprendizagem ao longo da vida;
• Desenvolver uma oferta educativa de qualidade, associada
a actividades e serviços formativos complementares, como
factor fundamental da atractividade residencial do concelho e
diferenciação do sistema de ensino vigente.
Principais projectos
• Construção e reabilitação de Creches e Jardins de Infância;
• Construção e reabilitação de Escolas do Ensino Básico e do 1º
Ciclo;
• Aquisição de viaturas de transporte escolar;
• Construção do Polidesportivo da Escola Secundária de Coruche.

Construção de Creches e Jardins de Infância
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OP. 16

Melhoria da Formação dos Recursos Humanos e da Oferta Formativa

Promotor

CM Coruche; Assoc. Comerciantes; E.P. Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›
›››

Financiamento

Administração Local, Administração Central, QREN e Privados

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial

Descrição
A aposta no ensino e formação dos recursos humanos, apresentase como investimento estratégico na consolidação de um capital
humano com elevado nível de competências com impacto na
competitividade e atractividade.
Nesta operação, destaca-se a qualificação dos recursos humanos
como resultado de um trabalho de concertação com a Escola
Profissional e a Associação de Comerciantes no sentido de
adequação da oferta formativa às exigências do mercado de
trabalho e perfil produtivo do concelho. O projecto apoia-se
numa análise das necessidades do sector do comércio e serviços
tradicionais do concelho e visa a sua modernização e revitalização.
Assenta em lógicas de projecto integrado dirigido prioritariamente
a activos, mas que inclui também activos desempregados e jovens
à procura do 1º emprego. Constitui um forte instrumento para
potenciar os efeitos dos investimentos materiais na reabilitação
urbana e na revitalização do comércio local.

Análise Laboratorial na Escola Profissional de Coruche
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››

Objectivos
• Adequar a oferta formativa ao perfil de competências exigidas
no desenvolvimento de actividades económicas específicas,
nomeadamente, o comércio;
• Dar sequência e complementaridade á reabilitação dos espaços
comerciais e aos investimentos materiais na modernização dos
estabelecimentos com programas de valorização dos recursos
humanos afectos às actividades comerciais.
Principais projectos
• Cursos de formação qualificante na área comercial e serviços;
• 23 acções/cursos previstas para a qualificação de recursos
humanos. Investimento total previsto de 132.690 euros, aos quais
é possível imputar 40% como investimento privado.

Acção de Formação de Activos

Câmara Municipal de Coruche

OP. 17

Melhoria de Prestação dos Serviços das Redes
de Infra-estruturas Municipais

Promotor

CM Coruche; Águas do Ribatejo

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
››
››

Financiamento

Administração Local, Águas do Ribatejo e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

Descrição
A melhoria da prestação dos serviços e das redes de infraestruturas
visam a modernização e o acesso generalizado das populações
ao saneamento básico, à água canalizada, à recolha de lixos, à
distribuição de electricidade e iluminação pública. Inscrevem-se
nesta operação, os projectos que visam a salvaguarda ambiental
dos recursos naturais do concelho como o tratamento das águas
residuais, a recolha selectiva e tratamento diferenciado de resíduos
urbanos e industriais.
A gestão concertada destas infraestruturas foi entregue a uma
empresa intermunicipal, constituída por capitais públicos, no
âmbito da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. Este
projecto assume particular relevância no contexto de um território
extenso, com elevados níveis de dispersão territorial e significativa
presença de foros, o que implica uma gestão concertada e coerente
das redes e serviços das infra-estruturas municipais.

Estação Elevatória de Águas Residuais

Objectivos
• Garantir elevados níveis de infraestruturação e manuntenção de
infra-estruturas e serviços das redes municipais;
• Gerir com maior eficiência e equidade as principais redes de
infraestruturas municipais, a distribuição e tratamento ecológico
de efluentes.
Principais projectos
• Tratamento de resíduos sólidos;
• Construção, reparação e beneficiação das redes de esgotos,
iluminação pública e abastecimento de água;
• Construção e reparação das ETAR e EEAR;
• Conservação dos reservatórios de água.

Depósito elevado
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OP. 18

Melhoria de Serviços de Protecção Civil e Segurança

Promotor

CM Coruche; Min. Adm. Interna

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››

Financiamento

Administração Local, Administração Central e QREN

Empresarial

››

Prioridade

Elevada

Territorial

››

Descrição
A melhoria dos serviços de protecção civil municipais é hoje
um factor chave para a definição de um conceito de segurança
generalizada que inluencia a atractividade do concelho de
Coruche.
Para além do reforço do sentimento de segurança por via dos
patrulhamentos, acompanhamento e vigilância, junto dos bairros
problemáticos do concelho, das escolas e das grandes unidades
industriais e agrícolas, inserem-se neste grupo de projectos os
que visam o reforço da resposta de socorro primário, quer ao nível
da coordenação, quer ao nível dos meios materiais das unidades
policiais e da corporação municipal de bombeiros. De facto, em
território de elevado risco de incêndio devido à extensa área
florestam que encerra, sendo este um flagelo preocupante a nível
nacional, torna-se importante reforçar a capacidade de actuação do
contigente de bombeiros.

Nova ambulância dos Bombeiros
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Objectivos
• Reforçar a atractividade territorial pela elevação do índice de
segurança;
• Modernizar, equipar e reforçar os meios da corporação municipal
de Bombeiros;
• Aumentar as acções de patrulhamento de proximidade;
• Instalar o Serviço Municipal de Protecção Civil.
Principais projectos
• Instalação do Serviço Municipal de Protecção Civil;
• Construção do novo quartel de bombeiros;
• Reforço de contingente da GNR no concelho.

Projecto do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Coruche

Câmara Municipal de Coruche

OP. 19

Reforço da Coesão e Integração Social

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›››
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial

Descrição
Para a promoção de um território mais coeso e inclusivo são
determinantes as políticas de apoio social aos mais necessitados e
de integração de minorias étnicas e grupos de risco.
Esta operação engloba um conjunto de projectos e programas que
visam promover a habitação social e a irradicação de habitações
precárias, fundamental para a consolidação de uma imagem
qualificada do concelho, mas também a construção e manutenção
de uma rede de equipamentos de carácter social, junto das
populações mais idosas e dos grupos com maiores necessidades de
apoio, como sejam os centros de dia, os centros ocupacionais, etc.
para além de gabinetes de apoio social de proximidade.

Construção de habitação social

››

Objectivos
• Promover um território socialmente coeso e inclusivo;
• Dinamizar espaços e actividades de apoio à 3ª Idade:
• Reforçar as medidas de inclusão social e promover a igualdade de
oportunidades.
Principais projectos
• Promoção de habitação social;
• Programa “Conforto Habitacional”;
• Construção e reabilitação dos Centros Sociais do concelho.

Reabilitação de habitações
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OP. 20

Promoção de Actividades Sócio-culturais

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

››
››

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial
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›››

Descrição
A dinâmica sócio-cultural constitui um importante vector de
diferenciação territorial e assume-se como factor de atractividade
residencial e turística, protagonizando o lema de espaço de
vivência integrada. Posto isto prevê-se, sob esta operação, o
desenvolvimento de um conjunto de iniciativas que visam a
dinamização sócio-cultural do concelho e a sua promoção para o
exterior, para a conquista de novos públicos, através da consolidação
de uma agenda de eventos de animação e de programação de
actividades de âmbito sócio-cultural ao longo de todo o ano. O
concelho aposta na defesa e desenvolvimento das suas principais
marcas e referências com vista à sua promoção interna e externa
e como veículo de diferenciação de um território consciente das
suas tradições, que constituem também um importante factor de
atractividade e coesão.

Objectivos
• Promover uma agenda de actividades sócio-culturais de carácter
anual;
• Promover uma imagem de qualidade do concelho;
• Reforçar a atractividade turística e residencial do concelho;
• Reforçar a identidade e coesão social;
• Preservar as actividades tradicionais promovendo a respectiva
continuidade.

Programa “Coruche Inspira”

Animação Sócio-cultural

Principais projectos
• Bienal da Arte;
• Bienal da Cortiça e do Pinhão;
• Várias componentes do Programa “Coruche Inspira”.

Câmara Municipal de Coruche

OP. 21

Fortalecimento da Identidade do Concelho e da Vila de Coruche,
Marketing Territorial e Pomoção Turística

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›
››

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial

›››

Descrição
A promoção de um território atractivo para novos habitantes,
visitantes e investidores, implica um compromisso institucional
na programação de actividades, na publicitação e promoção das
marcas distintivas e diferenciadoras do concelho e na defesa dos
valores que constituem a sua matriz identitária. Nesta operação
incluem-se os projectos de sinalética, organização e promoção
da agenda de actividades sócio-culturais e turísticas, programas
que visam a qualificação e a promoção do turismo no concelho
e acções de comunicação e marketing territorial. A consolidação
da marca distintiva e identitária de Coruche implica a promoção
do “tradicional” e a inclusão de inovação nas metodologias de
projecção do território para o exterior.

Objectivos
• Promover produtos e eventos tradicionais de Coruche;
• Promover a atractividade do concelho;
• Dinamizar a execução de uma estratégia de marketing territorial;
• Promover iniciativas que incrementem a visitação turistica;
• Contribuir para o reforço da identidade do concelho.

Promoção turística

Marketing territorial

Principais projectos
• Organização do Programa “Coruche Inspira”;
• Promover produtos e eventos tradicionais;
• Aquisição e reparação de equipamento urbano;
• Projectos de Sinalética de âmbito turístico.
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OP. 22

Estratégia de Apoio à Fileira da Cortiça

Promotor

CM Coruche

Contributo para os Eixos

Investimento

Residencial

›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

›››

Prioridade

Elevada

Territorial

›››

Descrição
O concelho de Coruche apresenta uma estrutura produtiva marcada
por actividades do sector primário, destacando a agricultura e a
extracção de cortiça. A extensa mancha florestal que tipifica este
território coloca importantes oportunidades de consolidação do
posicionamento neste segmento sectorial. Precisamente por este
facto, Coruche integra a primeira linha da RETECORK, Rede Europeia
dos Territórios Corticeiros, como município fundador.
A esta associação juntam-se, para além de órgãos do poder
autárquico, associações de empresas, associações de produtores
florestais, universidades e institutos de investigação. Tem como
objectivo a defesa dos interesses comuns destes territórios e a
salvaguarda da sustentabilidade e relevância da exploração corticeira
enquanto actividade sócio-económica, cultural e ambiental.
Assim, a Câmara Municipal de Coruche patrocina um conjunto
de iniciativas que visam a prossecução destes objectivos gerais,
centrado-os no concelho, através da introdução de abordagens
dinâmicas e inovadoras, neste que é o maior produtor mundial de
cortiça, a nível concelhio.

Objectivos
• Contribuir para a defesa da sustentabilidade económica da Fileira
da Cortiça;
• Promover os valores ecológicos e ambientais do Montado de
Sobro;
• Apoiar a investigação e certificação dos processos da cadeia
produtiva;
• Promover e dar a conhecer novas utilizações e novos produtos,
através da cortiça;
• Incluir vectores de inovação na fileira da cortiça, nomeadamente
pela promoção da cortiça para novas utilizações e novos
produtos e de espaços de investigação.
Principais projectos
• Adquirir e instalar os equipamentos para promover a investigação
no laboratório do Observatório do Sobreiro e da Cortiça;
• Construção do Centro de Documentação, suporte da investigação
realizada no laboratório;
• Organização da FICOR - Feira Internacional da Cortiça.

FICOR - Feira internacional da Cortiça, Coruche
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Câmara Municipal de Coruche

OP. 23

Acolhimento de Novas Empresas e Promoção do Empreendedorismo

Promotor

CM Coruche

Investimento

Contributo para os Eixos
Residencial

›
›››

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Elevada

Territorial

Descrição
A procura do concelho de Coruche como território de investimento e
localização de novas empresas marca positivamente a atractividade
do concelho.
O executivo municipal lançou um conjunto de medidas que visa
reforçar um quadro de argumentos concorrenciais à concretização
destes investimentos. Destacam-se as medidas de ordenamento
dos espaços de localização industrial e infraestruturação de novas
áreas e um quadro de política fiscal competitivo. Destaca-se
também a promoção e o desenvolvimento da actividade turística
e portanto, de actividades económicas e empresariais relacionadas.
A capacidade de disponibilização atempada de espaços de
acolhimento empresarial respondendo eficazmente às solicitações
de empresários, investidores e empreendedores, constitui um
significativo avanço na consolidação do tecido empresarial de
Coruche.

Imagens da Zona Industrial do Monte da Barca

››

Objectivos
• Consolidar o tecido empresarial do concelho de Coruche e a
atractividade territorial para instalação de novas empresas;
• Consolidar a atractividade territorial para instalação de novas
empresas;
• Modernizar as zonas industriais existentes;
• Programar o crescimento das áreas de acolhimento empresarial;
• Promover o ordenamento e qualificação das áreas de acolhimento
empresarial.
Principais projectos
• Construção de novas áreas de acolhimento empresarial;
• Espansão da actual Zona Industrial;
• Promoção de uma política de incentivos fiscais.

Nova unidade industrial da Nestlé em Coruche
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OP. 24

Gestão, Interpretação e Sensibilização Ambiental

Promotor

CM Coruche

Investimento

Contributo para os Eixos
Residencial

››
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Média

Territorial

Descrição
A salvaguarda do ambiente e a sustentabilidade ecológica
dos recursos naturais é uma matéria fundamental para o
desenvolvimento futuro de Coruche, por um lado, pela riqueza de
ecossistemas existentes e, por outro lado, porque são estes recursos
que constituem a base económica do concelho. A atractividade
deste território é, em boa parte, marcada pela qualidade paisagística,
pela riqueza da fauna e flora naturais, pela proximidade dos espaços
naturais que servem de enquadramento aos aglomerados urbanos
e pelo estilo de vida saudável associado à qualidade de vida do
meio rural/florestal. É pois crucial para Coruche saber proteger
estes valores naturais, tidos como factores de desenvolvimento,
promotores de uma actividade turística diferenciada e de uma
atractividade residencial qualificada.

Objectivos
• Valorizar e reabilitar os espaços naturais do concelho;
• Promover a sustentabilidade ecológica e ambiental do concelho;
• Salvaguardar os valores ambientais, da fauna e da flora
autóctones;
• Implementar uma estratégia para uma eficiência energética e
reutilização de recursos.
Principais projectos
• Construção do Ecopark do Sobreiro e da Cortiça;
• Construção do Centro de Interpretação Ambiental;
• Construção do Centro de Recolha e Reintrodução de Animais
Selvagens do Montado;

A sensibilização para a questão ambiental passa, em grande medida,
pela divulgação e interpretação do legado ambiental do concelho,
incutindo aos actores interventivos no território princípios de
gestão e protecção ambiental.

Viaturas de recolha selectiva de resíduos sólidos
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›››

Novos produtos de turismo e de lazer ambientais

Câmara Municipal de Coruche

OP. 25

Modernização de Instalações e de Serviços da Administração Local

Promotor

CM Coruche

Investimento

Contributo para os Eixos
Residencial

›
›

Financiamento

Administração Local e QREN

Empresarial

Prioridade

Baixa

Territorial

Descrição
O reforço institucional do município requer a modernização
dos serviços e das suas instalações, a qualificação das áreas de
atendimento ao público e a conservação do património municipal.
A requalificação dos espaços de exercício da cidadania e a
instalação de equipamentos que facilitem a prestação do serviço
público, constituem o cerne da operação relativa à modernização
de instalações e de serviços da administração local. Por outro lado,
revela-se um reforço da adaptação dos serviços municipais às
novas tecnologias o que implica a adequação técnica dos locais de
trabalho, quer ao nível da aquisição de equipamentos informáticos,
quer ao nivel das infraestruturas de telecomunicações e rede
eléctrica.

›››

Objectivos
• Melhorar os espaços de exercício de cidadania e agilização da
prestação do serviço público;
• Contribuir para o reforço institucional do Município;
• Promover a conservação do Património Municipal;
• Modernizar e informatizar os Serviços Municipais.
Principais projectos
• Reforço institucional do Município;
• Conservação do Património Municipal;
• Modernização e informatização dos Serviços Municipais.
• Ampliação dos Paços do Concelho.

Procura-se, assim, melhorar o apoio aos cidadãos que recorrem aos
serviços municipais e as condições de trabalho dos funcionários.

O novo Refeitório do Rossio

Projecto de ampliação dos Paços do Concelho
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