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NOTA PRÉVIA DA RT GEO 
 

Caminhando pelo Algarve em direção ao barlavento, rápido e facilmente vislumbramos no horizonte 
um território que emerge na paisagem e que de imediato suscita alguma curiosidade a quem 
observa de longe. Na aproximação constata-se que a diferença desse território não reside apenas 
na morfometria, mas é extensiva ao modus vivendi das pessoas, à forma como antropológica e 
historicamente sobrevivem, ocupam o território e exploram o solo.  
 
O concelho de Monchique, fortemente marcado pela serra de Monchique, tem pois singularidades, 
que lhe conferem identidade própria e o tornam único no contexto regional, muito além da 
morfologia e altimetria que exibe. No conjunto, estas particularidades, que se relacionam com o 
património e recursos que encerra, por vezes pouco valorizados, e necessariamente com as 
pessoas – os fazedores do território -, têm contribuído para a sua afirmação, conferindo-lhe linhas 
de força, mas também fraquezas, que condicionam o seu futuro e, naturalmente, das pessoas que 
vivem em Monchique. E porque os territórios, a diversas escalas, lutam para a sua afirmação num 
mundo global, competitivo e incerto, impõe-se mais do que nunca uma abordagem estratégica para 
concretizar e assumir caminhos a prosseguir rumo a um desenvolvimento sustentável desejado, 
sob prejuízo de que todos os caminhos tomados na decisão empírica não fundamentada do dia-a-
adia, aparentem ser bons para não levarem a lugar algum.  
 
Foi por esta razão que o Município de Monchique, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui 
André, consciente das dificuldades mas também de oportunidades para o desenvolvimento, e de 
que o motor desse são as pessoas que “fazem o território”, e não apenas o Município a nível 
individual, lançou-se no desafio de elaborar um plano estratégico de ação local rumo ao 
desenvolvimento sustentável materializado na “Agenda 21 Local de Monchique. Uma 
Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável”. A opção, inspirada no Plano das Nações 
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Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (a Agenda 21), decorre também do 
reconhecimento de que o desenvolvimento é para as pessoas e que estas são o seu motor 
fundamental, e que a A21L tem por base um processo alargado de consulta e concertação pública, 
promovendo os princípios de parceria e subsidiariedade. O Sr. Presidente quis também com a 
A21L, e processo subjacente, apresentar um claro sinal de um novo modo de governo local, 
próximo dos cidadãos-atores locais.  
 
É assim ao Sr. Presidente a quem gostaríamos de deixar o primeiro agradecimento pela audácia em 
lançar-se neste projeto - sem ele nada teria sido possível - e especialmente por desde logo ter 
aproveitado a elaboração da A21L_MCH para materializar no terreno ações/projetos veiculados 
pelos atores locais nos diversos fora de auscultação, não esperando pelas conclusões. Alguns 
destes projetos já tinham inclusive desenvolvimento no terreno aquando do início do processo da 
21L_MCH, e a qual acabou por os integrar e valorizar, nomeadamente relacionados com rotas 
pedestres temáticas, campanhas de valorização do concelho “o topo do Algarve”, “certificação” de 
origem/qualidade de produtos, gastronomia, e logomarcas no âmbito do turismo, entre outros.  
 
Também um especial agradecimento ao Sr. Presidente por ter apostado e acreditado na RT Geo, 
Planeamento e Ordenamento do Território, Unipessoal Lda., como parceiro para a elaboração do 
projeto e do apoio que ao longo do mesmo nos concedeu. 
 
Um segundo agradecimento é dirigido em particular à sua equipa mais direta, i.e., a todo o 
Executivo, incluindo o seu Chefe de Gabinete, Dr. Hélder Renato, pela forma como sempre nos 
recebeu e apoiou. 
 
O nosso especial obrigado é dirigido a todos os cidadãos do concelho – atores locais - que de 
algum modo participaram e permitiram a elaboração da A21L de Monchique. É para estes a Agenda 
21 Local de Monchique, e foi para estes que dedicamos o nosso tempo e esfoço. O nosso obrigado. 
 
 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
7 

 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
8 

ÍNDICE  
 

 
FICHA TÉCNICA ....................................................................................................................................... 3 
NOTA PRÉVIA DA RT GEO ..................................................................................................................... 5 
ÍNDICE ....................................................................................................................................................... 8 
ÍNDICE DE FÍGURAS ............................................................................................................................. 11 
ÍNDICE DE QUADROS ........................................................................................................................... 14 
PARTE I. DA AGENDA 21 À AGENDA 21 LOCAL DE MONCHIQUE. O CONTEXTO ...................... 16 
1. NOTA INTRODUTÓRIA ............................................................................................................... 17 
1.1. A AGENDA 21 LOCAL. DE PORTUGAL A MONCHIQUE ........................................................ 21 
2. O MOMENTO PARA A ELABORAÇÃO E O ALCANCE DA AGENDA 21 LOCAL DE 
MONCHIQUE .......................................................................................................................................... 22 
2.1. SOBRE O MOMENTO PARA A ELABORAÇÃO DA A21L_MCH ............................................. 22 
2.2. SOBRE O ALCANCE DA A21L_MCH......................................................................................... 24 
3. A ELABORAÇÃO DA AGENDA 21LOCAL DE MONCHIQUE ................................................... 27 
3.1. DA EXPERIÊNCIA À PRÁTICA. QUADRO METODOLÓGICO ................................................ 27 
3.1.1. DOS PILARES DA SUSTENTABILIDADE AO PERCURSO PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DA A21L_MCH ........................................................................................................................................ 30 
3.2. CONTEÚDOS E ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO ............................................................. 33 
4. A AGENDA 21 LOCAL DE MONCHIQUE. CONCEITO E REFERENCIAL 
ESTRATÉGICO ....................................................................................................................................... 35 
4.1. O QUE É A AGENDA 21 LOCAL DE MONCHIQUE? ................................................................ 35 
4.2. DE PORTUGAL A MONCHIQUE. QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO ................... 36 
4.2.1. OS INSTRUMENTOS FUNDAMENTAIS DE ÂMBITO NACIONAL .......................................... 37 
4.2.2. OS INSTRUMENTOS FUNDAMENTAIS DE ÂMBITO REGIONAL .......................................... 43 
PARTE II. O CONCELHO DE MONCHIQUE DE RELANCE ............................................................... 45 
5. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO CONCELHO ............................................................. 46 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
9 

6. ALGUNS TRAÇOS BIOFÍSICOS DO TERRITÓRIO. CLIMA, RELEVO E HIDROGRAFIA ..... 47 
6.1. O CLIMA. DE PORTUGAL A MONCHIQUE ............................................................................... 48 
6.2. O RELEVO DA SERRA DE MONCHIQUE. MORFOLOGIA E MORFOMETRIA ..................... 54 
6.3. ESTRUTURA. GEOLOGIA E LITOLOGIA .................................................................................. 59 
6.4. ORIGEM E EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO CONCELHO ............................................ 64 
6.5. REDE HIDROGRÁFICA E REGIME HIDROLÓGICO ................................................................ 68 
6.6. CAPACIDADE DE USO DO SOLO ............................................................................................. 71 
7. POVOAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO ................................................................................ 75 
8. POPULAÇÃO NO CONCELHO. ESTRUTURAS DEMOGRÁFICAS E OCUPAÇÃO DO 
TERRITÓRIO .......................................................................................................................................... 79 
8.1. POPULAÇÃO. ESTRUTURA E DINÂMICA ................................................................................ 79 
8.2. EDIFÍCIOS, ALOJAMENTOS E O DINAMISMO DOS LUGARES NO CONCELHO ............... 88 
9. PRINCIPAIS ASPETOS DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS NO CONCELHO ........................ 92 
DAS ACTIVIDADES PRIMÁRIAS: AGRICULTURA E FLORESTAS ................................................... 92 
DAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS E TERCIÁRIAS ............................................................................ 93 
10. PATRIMÓNIO E RECURSOS NO CONCELHO. UMA APROXIMAÇÃO AO SEU 
CONHECIMENTO ................................................................................................................................... 98 
 
PARTE III. DA AUSCULTAÇÃO DAS SENSIBILIDADES, ANSEIOS E PERSPETIVAS DOS 
ATORES LOCAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO. 
UM DIAGNÓSTICO DE SÍNTESE ....................................................................................................... 112 
11. O CONTRIBUTO PRÓATIVO E PROSPETIVO DOS ATORES LOCAIS ............................... 113 
11.1. O PROCESSO DE AUSCULTAÇÃO E ENVOLVIMENTO. QUESTÕES COLOCADAS E 
RESPOSTAS OBTIDAS ....................................................................................................................... 113 
11.1.1.SOBRE O QUE OS ATORES MAIS GOSTAM ........................................................................ 116 
11.1.2. SOBRE O QUE OS ATORES MENOS GOSTAM .................................................................. 117 
11.1.3.SOBRE PROPOSTAS DOS ATORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
CONCELHO .......................................................................................................................................... 120 
12. UM DIAGNÓSTICO-SÍNTESE PARA O CONCELHO ............................................................. 122 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
10 

12.1. A MATRIZ SWOT. DESTAQUES NUMA LEITURA INTEGRADA .......................................... 124 
13. DO PANO DE FUNDO AO QUADRO BALIZADOR DA ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO .......................................................................................................................... 147 
13.1. TENDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MONCHIQUE ATÉ AO 
PRESENTE ........................................................................................................................................... 147 
13.2. QUADRO BALIZADOR DA DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ....... 150 
PARTE IV. DA CONCRETIZAÇÃO À OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DE MONCHIQUE ................................... 158 
14. O PLANO DE AÇÃO. UMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO CONCELHO ........................................................................................................ 159 
14.1. PROCESSO E ORGÂNICA PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA ........................ 159 
14.2. UMA PROCLAMAÇÃO INSPIRADORA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 
A MISSÃO E VISÃO GUIADAS POR VALORES INTEMPORAIS ..................................................... 162 
15. OS DESAFIOS E EIXOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA RUMO AO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO CONCELHO ........................................................................................................ 165 
15.1. OS DESAFIOS INSPIRADORES .............................................................................................. 165 
15.2. DOS EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AOS PROJETOS E AÇÕES RUMO AO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DE MONCHIQUE ................................... 171 
15.2.1. DOS PROJETOS ÂNCORA ÀS BASES DO DESENVOLVIMENTO FUTURO 
DO CONCELHO .................................................................................................................................... 181 
16. DA ELABORAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA A21L_MCH ................. 185 
17. NOTAS FINAIS ........................................................................................................................... 193 
18. BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA ........................................................................................... 194 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
11 

ÍNDICE DE FÍGURAS  

 
 

Figura                  Página 

   
3.1 Os três pilares da sustentabilidade 30 
3.2 Fases da implementação da Sustentabilidade 31 
3.3 Estrutura metodológica global do processo de elaboração da A21L_MCH 32 
5.1 Enquadramento territorial do concelho de Monchique 46 
6.1 O clima de Portugal segundo Strahler 49 
6.2. Classificação climática de Köppen para o Algarve 50 
6.3. Precipitação média anual 51 
6.4. Temperatura média anual 52 
6.5. Grande unidades morfológicas do concelho de Monchique 55 
6.6. Hipsometria 56 
6.7. Declives 57 
6.8. Exposições de vertentes 58 
6.9. Geologia 61 
6.10 Litologia 62 
6.11. Evolução de uma cadeia montanhosa 66 
6.12.  Hierarquia da rede hidrográfica 69 
6.13. Capacidade de uso do solo 73 
7.1. Ocupação do solo 78 
8.1. Evolução da população, freguesias e concelho de Monchique (1970-2011) 80 
8.2. Variações populacionais intercensitárias, freguesias e concelho de Monchique, 

Algarve (1970-2011) 
80 

8.3. Densidades populacionais, concelho e freguesias (1970 / 2011) 80 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
12 

8.4. Evolução da Taxa Bruta de Natalidade, concelho de Monchique e Algarve (1993 / 
2011) 

81 

8.5. Evolução da Taxa de Crescimento Natural, concelho de Monchique e Algarve (1993 / 
2011) 

82 

8.6 Evolução da Taxa de Crescimento Efetivo, concelho de Monchique e Algarve (1993 / 2011) 82 
8.7. População (%) com Grau de Ensino completo. Monchique e Algarve (1991 e 2011) 84 
8.8. População (%) com Grau de Ensino completo, segundo o grau de Ensino, 

Monchique e Algarve (1991 e 2011) 
84 

8.9. Evolução da Taxa de Analfabetismo, Monchique e região do Algarve (1991, 2001 e 
2011) 

85 

8.10. Taxa de Analfabetismo, concelho e freguesias (2011) 85 

8.11. População ativa por setores de atividade (concelho e algarve,1991, 2001 e 2011) 86 
8.12. População ativa, por setores de atividade, concelho de Monchique (2011) 87 
8.13. População ativa, por setores de atividade, freguesias do concelho (2001 / 2011) 87 
8.14. Variação (%) de desempregados em Monchique (Janeiro 2006 a Janeiro) 87 
8.15. Estrutura etária dos desempregados, Monchique (Janeiro 2006 a Janeiro 2013) 87 
8.16. Número de edifícios, concelho e freguesias de Monchique (1991-2011) 88 
8.17. Variação (%) do número de edifícios, concelho e Algarve (1991-2011) 88 
8.18. Edifícios por época de construção, concelho de Monchique e Algarve (2011) 89 
8.19. População residente por lugar 91 
9.1. SAU (ha), segundo a sua utilização, Monchique (1999/2009) 93 
9.2. SAU (ha), segundo a sua utilização, Algarve (1999/2009) 93 
9.3. Número de Empresas da Indústria Transformadora, Monchique (2001/2010 95 
9.4. Número de empresas classificadas em algumas atividades terciárias, Monchique 

(2010) 
96 

9.5. Capacidade de alojamento dos estabelecimentos hoteleiros, Monchique (2001/2011) 97 
9.6. Dormidas (%) de turistas nacionais, Monchique (2001/2011) 97 
10.1. Elementos patrimoniais e recursos do concelho de Monchique 98 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
13 

10.2. A omnipresença do verde na Serra de Monchique   100 
10.3. As águas de Monchique 101 
10.4. Fonte Santa (Malhada Velha) 101 
10.5. Cascata (Barbelote) 102 
10.6. Cascata (Penedo do Buraco)  102 
10.7. Cascatas (Chilrão) 102 
10.8. Pedreira a céu aberto de Sienito Nefelínico (Nave) 102 
10.9. Castle koppie (Fóia) 103 
10.10. Representação simbólica por pessoas de Castle koppie (Fóia) 103 
10.11. Evolução das rochas por disjunção esferoida (vila de Monchique) 104 
10.12. Chaminés de Saia” em Monchique 105 
10.13. Exemplo de elementos religiosos. Igreja e porta de igreja 106 
10.14. Pormenor da fachada do Convento Nossa Senhora do Desterro 106 
10.15. Praça Açexandre Herculano 107 
10.16. Cruzamento Rua Doutor Samora Gil/Rua do Revez Quente 107 
10.17. Chafariz na Rua do Prior Francisco J. Melo 108 
10.18. Espaço central nas Caldas de Monchique 108 
10.19. Aldeia (abandonada) de Barbelote 108 
10.20. Castro de Alferce 109 
10.21. Roteiros temáticos pedestres 110 
12.1. Domínios de diagnóstico SWOT 123 
12.2. Recursos e produtos locais singulares do concelho de Monchique 125 
13.1. Tendências pesadas do desenvolvimento do concelho de Monchique 149 
14.1. Orgânica e processo da estratégia de desenvolvimento de Monchique 161 
14.2. Os valores no processo de desenvolvimento sustentável de Monchique 164 
15.1. Os desafios para o desenvolvimento sustentável de Monchique 167 
15.2. Os eixos de ação estratégica para o desenvolvimento sustentável de Monchique 172 
15.3 Relação entre os desafios e os eixos de ação estratégica para o desenvolvimento de 173 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
14 

Monchique 
15.4. As bases do desenvolvimento futuro do concelho de Monchique 183 
16.1. Dinâmica-processo da implementação da estratégia 185 
16.2. Fases de monitorização da Agenda 21 Local de Monchique 187 
   

 

ÍNDICE DE QUADROS  
 
     
 
 
Quadro                Página 
   

6.1. Classes de capacidade de uso do solo, por área 74 
7.1. Classes de ocupação do solo 77 
9.1. Número de empresas classificadas em algumas atividades terciárias, Monchique 

(2010) 
96 

10.1. Árvores classificadas do concelho de Monchique 100 
11.1 Domínios de resposta por cada questão colocada 115 
12.1. Matriz SWOT 126 
15.1 Dos eixos de ação estratégica aos projetos ou ações que os operacionalizam 174 
16.1. Indicadores de desempenho da estratégia 187 
     
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I. DA AGENDA 21 À AGENDA 21 LOCAL DE 
MONCHIQUE. O CONTEXTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
17 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 
A humanidade entrou numa época de decisões fundamentais (SOROMENHO-MARQUES, 1998) 
que se vislumbram da necessidade de responder a desafios que hoje se colocam ao mundo e 
sociedade, como consequência e simultaneamente reflexo da crise global complexa, ou “múltiplas 
crises interrelacionadas” (ONU, 2012), de que todos somos testemunhos. E estes desafios, novos e 
emergentes, muitos dos quais decorrem da contínua intensificação de problemas anteriores, talvez 
como nunca exigem hoje uma atenção definitiva e comprometida que não dá lugar a que sejam 
adiadas escolhas difíceis. 
 
A par com a crise económico-financeira, com particular relevo na Europa, acentua-se a crise 
energética, as diferenças entre os ricos e os pobres (países e pessoas), as assimetrias regionais, as 
dificuldades no acesso à água potável, a insegurança alimentar, a perda da biodiversidade, a 
pressão e sobre-exploração dos recursos naturais (oceanos, água, solo), o crescimento 
demográfico descontrolado nos países subdesenvolvidos e/ou em vias de desenvolvimento, o 
envelhecimento e declínio populacional em muitos países desenvolvidos. Simultaneamente, a 
globalização toma novos contornos, redefinindo-se os blocos de poder económico e as relações e 
posições de interdependência geopolítica entre os diversos países a nível mundial. Ao mesmo 
tempo, quase que paradoxalmente, elevam-se pontual e subtilmente laivos de nacionalismos.  
 
Esta dinâmica conjugada com a crescente competitividade entre territórios, com o poder acumulado 
e o domínio da tecnologia, numa ação reativa, aventurada e sede cega de crescimento económico, 
no pressuposto de que o Homem tem o direito de utilizar indiscriminadamente os recursos naturais 
(SOROMENHO-MARQUES, 1998) poderá levar o capital ambiental à falência (CMAD, 1987). Mais 
preocupante é se anotarmos que apesar se constata que “reina a ausência de sentido, a amnésia 
estratégica e ignorância do agir concreto”, como referia SOROMENHO-MARQUES (2011), estando 
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em causa a perda de valores, bem como a crença no primado da tecnologia sobre a natureza e 
sobre o homem. 
 
A progressiva tomada de consciência sobre o desrespeito “pelos limites objetivos da nossa morada 
planetária” (capacidade de carga e resiliência dos recursos) e da fragilidade do seu equilíbrio, 
reconhecendo-se que há limiares que não podem ser transpostos sob prejuízo de pôr em risco a 
integridade básica do sistema e a própria sobrevivência na terra (CMAD, 1987) desencadeou a 
emergência de um paradigma para o desenvolvimento, sustentando que este deverá dar resposta 
“às necessidades e aspirações do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 
darem resposta às delas”, ou seja, um desenvolvimento sustentável (CMAD, 1987)1.  
 
Constitui, enfim, uma revolução no pensamento sobre o ambiente e desenvolvimento cuja origem 
remonta aos primeiros gritos de incerteza e alerta sobre a situação do ambiente e desenvolvimento 
no mundo que ocorreram em particular a partir dos finais da década de 60, com a criação do Clube 
de Roma (1968) e posterior publicação do relatório “Os Limites do Crescimento” da sua 
responsabilidade. É este o momento que catapulta o mundo para a primeira cimeira da Terra, a 
“Conferência sobre a Ambiente Humano das Nações Unidas”, em Estocolmo – como vem a ser 
denominada - no ano de 1972, da qual decorre um alerta das nações sobre os problemas 
ambientais globais, ao que se lhe segue o relatório "Estratégia Global para a Conservação" (UICN, 
1980), onde pela primeira vez foi introduzido o conceito de “desenvolvimento sustentável”. A 
afirmação deste, contudo, dá-se apenas através do relatório da Relatório Brundtland “O Nosso 
Futuro Comum” (CMAD, 1987), que constitui talvez um dos marcos mais importantes de alerta e 
inconformismo sobre a conjuntura do ambiente e desenvolvimento no mundo.  
 

                                                             
1 O termo “sustentabilidade”, terá sido utilizado pela primeira vez em 1980, num relatório da International Union for the Conservation 
of Nature and Natural Resources (IUCN), World Conservation Strategy, que o sugeria como uma aproximação estratégica à 
integração da conservação e do desenvolvimento coerente com os objectivos de manutenção do ecossistema, preservação da 
diversidade genética e utilização sustentável dos recursos. Contudo, a consagração efectiva do conceito de desenvolvimento 
sustentável só ocorreu no relatório "O Nosso Futuro Comum" da World Commission on Environment and Development 
(WCED/CMAD1987), uma comissão das Nações Unidas, liderada pela então primeira-ministra da Noruega, a Sr.ª Gro Harlem 
Brundtland. Derivou daí o nome pelo qual o relatório ficou conhecido: Relatório Brundtland (WCED, 1987). 
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Mas é a Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD) de 1992 - a 
“Conferência do Rio” -, que definitivamente desencadeia um movimento global rumo ao 
desenvolvimento sustentável com a aprovação, pelos 173 Governos participantes, incluindo 
Portugal, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - o Plano das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável: a Agenda 21.  
 
No capítulo 28 da A21, “Iniciativas das Autoridades Locais em Apoio à Agenda 21”, assume-se 
claramente que muitos dos problemas e respetivas soluções têm suas raízes e respostas ao 
nível local. Entende-se assim que o compromisso da mudança do paradigma do desenvolvimento, 
rumo ao desenvolvimento sustentável, passa envolvimento ativo do nível local nesse processo 
através da elaboração-implementação de planos de ação à escala local, ou seja, uma Agenda 21 
Local (ICLEI, 1995; AEUEA, 2011). Neste capítulo a A21 instiga todas as comunidades a criarem 
a sua própria versão da A21: uma Agenda 21 Local (A21L). 
 
O papel da CNUAD para desencadear o movimento global rumo à sustentabilidade foi determinante, 
e os acordos internacionais posteriores assumidos por diversos Governos e entidades permitiram 
aprofundar esse caminho, nomeadamente: 
 
a. a “Carta das Cidades Europeias para a Sustentabilidade” (“Carta de Aalborg”), aprovada na 
“Primeira Conferência Europeia sobre Cidades Sustentáveis”, realizada em Aalborg, em 1994; 
b. o “Plano de Ação de Lisboa: da Carta à Ação”, aprovado na “Segunda Conferência Europeia 
das Cidades e Vilas Sustentáveis”, que decorreu em Lisboa, em 1996; 
c. a “Declaração de Hanôver” (Apelo de Hanôver), assinada na “Terceira Conferência Europeia 
sobre Cidades Sustentáveis”, que teve lugar em  Hanôver no ano 2000; 
d. a “Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável” assinada na “Quarta 
Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável”, em Joanesburgo, em 2002; 
e. os “Desafios de Aalborg +10”, Conferência “Inspirando o Futuro-Aalborg+10”, de 2004; 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
20 

f. o reforço do acordo de Aalborg aquando da “Quinta Conferência Europeia das Cidades e Vilas 
Sustentáveis” realizada em Sevilha em Março de 2007 (1500 representantes dos Governos 
Europeus, sendo 10 representantes de Portugal). 
 
Vinte anos após a Cimeira da Terra, as Nações Unidas (ONU) na incessante procura do 
aprofundamento do caminho aí lançado para o desenvolvimento sustentável com a adoção da 
Agenda 21, acreditando nesse processo e objetivo, promoveu novamente no Rio de Janeiro, em 
2012, a “Conferência Rio+20” sob a epígrafe “O Futuro que desejamos”. E, desde logo foi 
consagrada como “uma das mais importantes reuniões globais sobre desenvolvimento sustentável 
do nosso tempo (ONU, 2012) e nesse âmbito assumida como “uma oportunidade histórica para 
definir os caminhos para um mundo mais seguro, igualitário, limpo, verde e próspero para todos” e 
“modificar o paradigma financeiro tradicional e agir para acabar com a pobreza, lidar com a 
destruição do meio ambiente e construir uma ponte para o futuro” (ONU, 2012).  
 
Nesse sentido a Conferência Rio+20 foi sustentada numa visão clara que preconiza a emergência 
de “uma economia verde sustentável que proteja a saúde do meio ambiente e apoie o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio através do crescimento da renda, do trabalho decente e 
da erradicação da pobreza” (ONU, 2012). Em reforço desta posição o Secretário-Geral das Nações 
Unidas, Ban KI-moon, afirmou que “Por todo o mundo, a paz sustentável deve ser construído sob o 
desenvolvimento sustentável. É por isto que eu disse que a agenda do desenvolvimento sustentável 
é a agenda para o século XXI”.  
 
Na Conferência Rio+20, nomeadamente no capítulo “II. Renovação do Compromisso Político” do 
relatório o “Futuro que queremos?” (ONU, 2012) são assim reafirmados os princípios do Rio e 
planos de ação passados, nomeadamente, dos propósitos da carta das Nações Unidas sobre 
ambiente e desenvolvimento e do compromisso com o prosseguimento da implementação da 
Declaração do Rio (Agenda 21), reconhecendo-se de forma veemente da necessidade de reforçar o 
desenvolvimento sustentável através de esforços coletivos e nacionais, de acordo com o princípio 
de responsabilidades comuns. 
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1.1. A AGENDA 21 LOCAL. DE PORTUGAL A MONCHIQUE 
 
Enquadrado neste contexto Portugal comprometeu-se com os diversos acordos internacionais 
firmados rumo ao desenvolvimento sustentável. E de modo a dar-lhe expressão prática (APA, 
2007), promoveu a elaboração da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), 
e respetivo Plano de Implementação (PIENDS)2. Estes instrumentos marcam assim em definitivo o 
início do processo que visa a fomentar o desenvolvimento sustentável a nível nacional (APA, 1997).  
 
É neste quadro internacional que apela à ação local rumo ao desenvolvimento sustentável, e com o 
qual Portugal se mantém comprometido, como resultado da sua participação na Conferência 
Rio+20, que o Município de Monchique (MCH) assumiu como um dos seus desígnios a 
elaboração e implementação de uma A21 à escala municipal a “Agenda 21Local de Monchique. 
Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável” (A21L_MCH). 
 
No essencial traduz-se num plano de ação rumo à sustentabilidade orientado para todos, um 
instrumento guia que possa servir de inspiração para uma ação local consciente e concertada 
rumo ao desenvolvimento sustentável que tem na essência um “processo de mudança orientada, 
em que a exploração dos recursos, o sentido dos investimentos, o norteamento do desenvolvimento 
tecnológico e as mutações institucionais, estão todos em harmonia e incrementam a capacidade 
presente e futura de dar satisfação às necessidades e aspirações humanas” (CMAD, 1987). 
 
 
 
 
 

                                                             
2 ENDS aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto. 
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2. O MOMENTO PARA A ELABORAÇÃO E O ALCANCE DA 
AGENDA 21 LOCAL DE MONCHIQUE  

 
 

2.1. SOBRE O MOMENTO PARA A ELABORAÇÃO DA A21L_MCH 
 
O Município de Monchique está consciente da forte dinâmica que o território, da escala internacional 
à escala local, e sociedade estão sujeitos e da competitividade pela sobrevivência saudável dos 
lugares, procurando incessantemente serem mais competitivos, atrativos e desenvolvidos. O 
Município de Monchique reconhece igualmente que num mundo em forte mudança e onde esta é a 
única constante, sobretudo em tempo de dificuldades acrescidas, os desafios - novos ou antigos 
latentes - que se colocam ao desenvolvimento dos territórios acentuam-se. Mas também sabe que 
nos escombros das dificuldades, há oportunidades a aproveitar e potenciar, e que mesmo nos 
caminhos labirínticos há sempre saídas proveitosas. Mas sabe também que os caminhos a 
percorrer não deverão ser feitos nem através de um ato solitário nem através de opções ad 
hoc, sem uma visão claramente definida, sob prejuízo de que todos os caminhos possam 
(aparentemente) ser bons, para não levarem a lugar algum.  
 
Deste modo, o Município de Monchique: 
 
1. no quadro e alcance das suas atribuições e competências no domínio do ordenamento do 

território, ambiente e desenvolvimento; 
2. apostado em garantir a qualidade de vida e riqueza dos seus concidadãos e em salvaguardar 

melhor estadia e bem estar de transeuntes e visitantes;  
3. comprometido em promover a dinâmica, atratividade, competitividade e sustentabilidade do 

desenvolvimento do concelho; 
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4. consciente da realidade social, económica, demográfica e ambiental do concelho; 
5. em convergência com a Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo Atlântico (AEUEA, 2011) que 

afirma que as organizações que pretendam alcançar posições de liderança nos meios onde se 
inserem, devem introduzir instrumentos de planeamento estratégico na sua gestão, 
apontando como exemplo a Agenda 21 Local (A21L), reforçando essa posição afirmando que 
“só assumindo esta visão estratégica da A21L tem sentido a sua realização (...)”; 

6. inspirado na Declaração do Rio, i.e., na Agenda 21, especialmente no capítulo 28; 
7.  focalizado em dar continuidade ao compromisso reafirmado na Conferência Rio+20, de dar 

prosseguimento à implementação da A21, nomeadamente à escala local; 
8. enquanto ator local privilegiado para concretizar políticas de ação integradas e potenciar 

consensos alargados e reunir sinergias entre atores locais, tendo em vista o desenvolvimento 
do território, é audaz e lança-se na tarefa comprometida de elaborar um plano3 de ação para o 
desenvolvimento sustentável do concelho. Este plano é consubstanciado na  A21L_MCH.  

 
Para além da necessidade de responder às grandes mudanças e desafios que se colocam a nível 
global, em especial na Europa e particularmente no país e ao nível local, o momento para a 
elaboração de uma estratégia de desenvolvimento local é particularmente oportuno porque: 
 
1. talvez nunca como agora as mudanças que se verificam trouxeram tantas incertezas; 
2.  talvez nunca como agora as mudanças e dinâmicas, em diversas escalas e âmbitos, obrigam, 

em rigor e bom senso, que as reconheçamos e equacionemos na gestão de um território; 
3. talvez nunca como agora, face às mudanças e dinâmicas atuais, se impôs em definitivo, sem 

lugar para segunda hipóteses e atalhos que podem ser perniciosos a prazo, a  necessidade de 
disciplinar as opções de desenvolvimento, clarificando de forma rigorosa, disciplinada, metódica 
e fundamentada, e não apenas empírica, que território é Monchique, quais são os valores de 
Monchique e que fraquezas apresenta, o que quer ser Monchique e a forma como o poderá 
fazer em face dos recursos disponíveis e potenciais não explorados; 

                                                             
3 Um plano porque constitui um referencial orientador de ações e atividades visando o cumprimento de objetivos deliberadamente 
assumidos, opondo-se em simultâneo a uma forma de organização reativa, ad hoc, não integrada numa visão, e por impor uma 
disciplina com uma abordagem analítica, técnica e científica, com métodos, metodologias específicas orientados para objetivos. 
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4. talvez nunca como agora, se imponham os fatores que obrigam a clarificar rumos de ação. 
 
Uma estratégia para o concelho de Monchique é igualmente oportuna porque: 
 
1. precede a revisão do Plano Diretor Municipal de Monchique (PDM_MCH)4 que, pelo seu 

âmbito e relevância para o território enquanto instrumento de gestão territorial, deverá ser 
ancorado numa estratégia de desenvolvimento claramente concretizada e assumida; 

2. há um novo quadro de referência estratégico ao nível do ordenamento e desenvolvimento de 
âmbito nacional e regional com os quais os instrumentos de ordenamento do território do 
concelho não convergem, e a A21L_MCH poderá constituir a base  de articulação (APA, 2007; 
AEUEA, 2011), especialmente, o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 
(PNPOT)5, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS)6 e o Plano Regional 
de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve)7; 

3. em Monchique pretende-se materializar uma nova forma de governo local apoiada no 
envolvimento e participação ativa da população nas decisões e no desenvolvimento do 
território, consubstanciada nos princípios de subsidiariedade, parceria e coresponsabilização. 

 
 

2.2. SOBRE O ALCANCE DA A21L_MCH 
 
Enquanto um instrumento de planeamento estratégico que procura estimular a alcançar soluções 
para problemas emergentes no território ao nível social, económico, ambiental, a A21L_MCH 
assume 8 desígnios essenciais, nomeadamente: 
 

                                                             
4 Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 4/94, de 19 de Janeiro. 
5 Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro. 
6 A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (2015) (ENDS) e respetivo Plano de Implementação (PIENDS) foram 
aprovados pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007, de 20 de Agosto. 
7 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de Agosto, e alteração posterior promovida pela RCM n.º 
188/2007, de 28 de Dezembro.  
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1. perceber a realidade geográfica que o concelho de Monchique encerra a nível demográfico, 
socioeconómico, ambiental e em termos de recursos e património;  

2. contextualizar o concelho de Monchique noutras escalas territoriais; 
3. captar os ventos de mudança que a sociedade e território vivem, e lançar respostas orientadas; 
4. sistematizar os pontos fortes e as fraquezas que apresenta, assim como as oportunidades e 

ameaças existentes e/ou emergentes; 
5. concretizar uma estratégia de desenvolvimento sustentável através de uma visão prospetiva8, 

clarificando valores fundamentais, uma missão e visão para o território;  
6. definir caminhos de ação concretos ancorados nos valores e missão, e que concretizem 

simultaneamente a visão assumida; 
7. estabelecer prioridades de ação atendendo ao “ambiente” interno do concelho (e.g., situação 

existente, valores defendidos, recursos disponíveis incluindo as pessoas como ativo 
fundamental, fragilidades e potencialidades) e externo (e.g., oportunidades, ameaças, 
dinamismo noutros concelhos, políticas de escala inferior com influência interna, etc.); 

8. assumir compromissos com os atores locais rumo ao desenvolvimento sustentável.  
 
Considerando o âmbito e alcance de uma A21L, o caso da A21L_MCH, a sua ambição postula: 
 
1. lançar as bases do processo de desenvolvimento sustentável do concelho de Monchique; 
2. clarificar caminho e apontar projetos e ações conducentes à sustentabilidade; 
3. criar estímulo à participação e envolvimento público ativo nas decisões relativas ao 

desenvolvimento do concelho; 

                                                             
8 A origem da palavra prospetiva é latina, do verbo prospicere, que significa “olhar para longe ou de longe, discernir alguma coisa que 
está à nossa frente” (GODET, 1993) e não pode ser confundida com “previsão”, aproximando-se mais da noção de “antecipar”. Em 
prospetiva há um postulado de liberdade face a futuros múltiplos e indeterminados, e não qualquer relação com o determinismo da 
futurologia (GODET, 1993). A “previsão constrói um futuro à imagem do passado, enquanto a prospetiva se vira para um futuro 
decididamente diferente do passado, pois os problemas mudam mais depressa do que se resolvem e prever essas mudanças é mais 
importante do que encontrar soluções que se apliquem a problemas do passado. A prospetiva não encara o futuro apenas como 
prolongamento do passado, pois o futuro está aberto às ações de múltiplos atores que agem hoje em função dos seus projetos para o 
futuro. O futuro não deve ser encarado como uma linha única e pré-determinada no prolongamento do passado (...), é múltiplo e 
indeterminado (…), não está escrito, está por fazer (…). Em boa medida, o que se sofrer no futuro resulta das ações do passado e o 
que se quis explica as ações do presente. Ou seja, não é apenas o passado que explica o futuro, mas também a imagem do futuro 
que se imprime no presente”, como defende GODET (1993). É com este espírito que no colocamos.  



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
26 

4. a instituição de um instrumento de aprofundamento da cidadania e democracia participativa no 
âmbito do ordenamento e desenvolvimento do território; 

5. refletir uma nova atitude de governança (DGOTDU, 2009); 
6. consubstanciar um instrumento de apoio à decisão; 
7. constituir um pilar orientador da revisão do PDM de Monchique, enquadrando o referencial 

estratégico de âmbito nacional e regional9; 
8. espelhar um momento de reflexão sobre o concelho; 
9. potenciar a criação de uma identidade territorial e o sentimento de pertença da população  . 
10. materializar uma carta de compromissos rumo ao desenvolvimento sustentável. 
 
De modo prosseguir com esta ambição, propõem-se 12 objetivos específicos para a A21L_MCH: 
 
1. elaborar um diagnóstico e contextualizar, no plano geográfico e temporal, o concelho; 
2. sistematizar as oportunidades, ameaças, potencialidades e fragilidades do concelho; 
3. assumir valores, uma missão e visão para o desenvolvimento do concelho; 
4. clarificar o pano de fundo para uma política de desenvolvimento sustentável; 
5. apontar os grandes desafios para o concelho para um desenvolvimento sustentável; 
6. orientar caminhos de ação, com domínios, objetivos e projetos/ações concretas para o 

desenvolvimento sustentável, focalizando os mais pertinentes; 
7. aproximar a população da decisão estimulando o seu papel na definição e 

operacionalização da estratégia de desenvolvimento do seu futuro e do concelho; 
8. propor indicadores de monitorização do desenvolvimento sustentável. 

 

                                                             
9 É neste sentido que se manifesta a AEUEA (2011) considerando que “a A21L deve ser orientadora do planeamento territorial, 
procurando não só a conformidade com os restantes instrumentos de planeamento existentes, bem como o seu condicionamento, 
uma vez que a A21L é o instrumento de planeamento que doravante deverá prevalecer e servir de enquadramento aos 
restantes”. A AEUEA (ob. cit.) reforça ainda a sua posição acrescentando que “as Agendas 21 devem ser vistas como um processo 
de definição dos elementos concetuais, metodológicos e instrumentais (…) de suporte à planificação estratégica das cidades”. 
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Nos termos propostos, em convergência com a sua essência, a A21L_MCH constituirá assim um 
plano estratégico de desenvolvimento rumo à sustentabilidade e cujo processo deverá decorrer 
com a sua operacionalização no terreno. 
 
 
 

3. A ELABORAÇÃO DA AGENDA 21LOCAL DE MONCHIQUE 
 
 

3.1. DA EXPERIÊNCIA À PRÁTICA. QUADRO METODOLÓGICO 
 

Apesar do rumo para o desenvolvimento sustentável constituir um processo com o qual muitos 
Governos estão envolvidos, e com muitas experiências à escala local com “exemplos 
profundamente inspiradores de progresso” (ONU, 2012) naquele sentido, é reconhecido pela ONU 
(2012) que também houve retrocessos devido a múltiplas crises interrelacionadas e que o 
desenvolvimento não sustentável aumentou a pressão sobre os recursos da terra e capacidade de 
carga dos ecossistemas. E é assim que a ONU (idem) constata que não obstante os esforços 
empreendidos desde o Rio-92, o desenvolvimento sustentável continua uma meta distante e ainda 
restam barreiras e lacunas sistémicas na implementação dos compromissos aceites.  
 
Se, como constatava o ICLEI10 em 1995, apesar de haver um acordo muito generalizado sobre os 
princípios básicos da A21, experiência prática sobre como começar era parca (ICLEI, 1995), as 
experiências amadureceram o caminho e os múltiplos acordos e compromissos internacionais 
ajudaram a clarificá-lo e a cimentá-lo. E Portugal, embora tenha sido um dos primeiros subscritores 
da A21, constitui um claro exemplo da forma como a A21 vem tomando expressão no terreno, 
durante muito tempo pouco mais que residual (SCHMIDT et. al., 2009) e o conceito permanecido 
“pouco preciso e refletido para a realidade portuguesa” (ob. cit.).  
                                                             
10 International Council for Local Environmental Initiatives. 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
28 

 
Em face desse contexto a Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2007) lança o “Manual para a 
implementação da Agenda 21 Local”, considerando que se torna “pertinente estabelecer uma 
metodologia orientadora, na sua conceção e implementação (...) com o propósito de contribuir para 
uma maior mobilização e eficácia” do processo de elaboração/implementação da A21L. 
 
Ainda assim, este contributo, complementar das orientações do ICLEI, não foi suficiente para 
consagrar uma metodologia única para elaborar uma A21L, reconhecendo aliás que o caminho é 
longo e difícil, e que como quase tudo é novo, dos conceitos às metodologias, dos calendários à 
realidade, da participação à abstenção, da teoria à prática, surgem interrogações, a todos quantos 
assumem como missão a implementação de uma A21L (ob. cit.). Esta entidade acrescenta ainda 
que “as dificuldades de implementação da Agenda 21 Local passam pela inexistência de uma 
metodologia, simples e objetiva, que proporcione as bases essenciais para assegurar a qualificação 
das estratégias locais de sustentabilidade”.  
 

A CLARIFICAÇÃO DAS METAS E PRÉ-REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA A21L 
 
Não obstante as dificuldades, as metas a alcançar e os esforços a empreender assim como os 
desafios a enfrentar são claros, ainda que difíceis. E é nesse sentido que na preparação da Rio+20, 
no documento “O Futuro que Queremos” (ONU, 2012) são reiterados no capítulo “C. Engajamento 
dos Major Groups” os “pré-requisitos” fundamentais para a implementação do desenvolvimento 
sustentável, entre os quais: 
 
1. uma ampla participação pública na tomada de decisões, entendendo-se que o 
desenvolvimento sustentável requer que Major Groups – mulheres, crianças e jovens, povos 
indígenas, organizações não governamentais, autoridades locais, trabalhadores e sindicatos, 
comércio e indústria, a comunidade científica e tecnológica, e agricultores – desempenham um 
papel significativo em todos os níveis; 
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2. a importância de permitir que todos os membros da sociedade civil participem ativamente no 
desenvolvimento sustentável incorporando os seus conhecimentos específicos e know-how 
prático na elaboração de políticas nacionais e locais; 
3. o reconhecimento do papel de parlamentos nacionais em dar prosseguimento ao 
desenvolvimento sustentável; 
4. o fortalecimento do direito ao acesso à informação e da capacidade da sociedade civil 
exercer esse direito; 
5. o papel do setor privado, encorajando intensamente que o comércio e a indústria demonstrem 
liderança no avanço da economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável; 
6. o papel essencial de governos locais e a necessidade de integrá-los plenamente em todos 
os níveis de tomada de decisões sobre o desenvolvimento sustentável; 
7. a necessidade de refletir as perspetivas de crianças e jovens considerando que estas terão 
um profundo impacto sobre os jovens de hoje e sobre as gerações vindouras. 
 
No capítulo “D. Quadro de Ação”, afirma-se pois o comprometimento de melhorar a governança 
para promover uma tomada de decisões integradas, em revigorar parcerias envolvendo todos os 
stakeholders para abordar os desafios comuns ao desenvolvimento sustentável e de exigir o papel 
das empresas em incorporar nos seus ciclos as preocupações sobre o desenvolvimento. 
 
É neste contexto que a A21L_MCH é inspirada e conduzida, sendo inquestionável que no fulcro 
da filosofia e princípios que orientam a elaboração de uma A21L, em resposta ao apelo do 
capítulo 28 da A21, reside a participação tão ampla quanto possível de todos. Não como mera 
mecânica de participação, postulando-se que “mais do que o diálogo entre as múltiplas partes 
interessadas, é possível estabelecer e repartir responsabilidades, disseminar e implementar 
modelos de desenvolvimento e produção sustentáveis e mais legítimos”, como refere a APA (2007). 
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3.1.1. DOS PILARES DA SUSTENTABILIDADE AO PERCURSO PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DA A21L_MCH 

 
Atendendo aos fins subjacentes à sustentabilidade, é hoje entendido que esta assenta em 3 pilares 
basilares - desenvolvimento económico, ambiente e coesão social (CMAD, 1987), aos quais é 
acrescentado o quarto pilar: a governância11 (vd. figura 3.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No entanto, o caminho para a implementação da sustentabilidade desenrola-se num ciclo de 
três (3) fases12 essenciais (vd. figura 3.2), como refere AEUEA (2011), numa dinâmica permanente 
de avaliação da implementação da estratégia no terreno. 
 
 

                                                             
11 Para explorar o conceito vd., DGOTDU (2009) ou UE/CCE (2001). 
12 Num modelo mais complexo, a APA (2007) aponta um ciclo de 6 fases. A 1.ª fase inicia-se com o “diagnóstico” (fase 1) da situação 
de referência, que serve de enquadramento à definição de uma visão estratégica (fase 2), ao que lhes segue a fase de elaboração do 
planeamento do plano de ação (fase 3), ou seja, um momento que prece a implementação no terreno (fase 4). A esta fase segue-se 
monitorização (fase 5), que pode determinar uma revisão (fase 6), com a respetiva avaliação global da “visão estratégica”. Ainda que 
aparentemente mais completo, não traduz o processo de implementação na prática já que subdivide em três (3) fases o processo de 
elaboração, e este constitui efetivamente a fase inicial onde se procede a um diagnóstico da situação de referência, se define uma 
visão e onde se assume um plano de ação. Preferimos assim utilizar como referência o modelo sugerido pela AEUEA (2011).  
 

Figura 3.1 
Os três pilares da sustentabilidade 
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É neste quadro que se desenvolve a implementação da A21L_MCH, consubstanciando o presente 
plano de ação a primeira (1.ª) fase do ciclo, sendo todo o processo conduzido: 
 
1. no respeito e em convergência com os princípios e orientações do capítulo 28 da A21, 

refletindo o compromisso com os mesmos; 
2. em articulação com o reforço dos compromissos assumidos na Rio +20; 
3. tomando em absoluta consideração os pilares do desenvolvimento sustentável; 
 
O plano de ação, i.e., a fase de elaboração, contudo, segue uma lógica específica orientada sobre 
quatro (4) escalas (concelho, freguesia, bairro/lugar e cidadão), sendo que para cada uma dessas 
são aplicados em momentos diferentes diversos instrumentos de auscultação dos atores locais 
procurando perceber e apreender as sensibilidades, aspirações, anseios, desejos e prioridades de 
ação, sendo que para cada um dos momentos é elaborado o respetivo relatório de diagnóstico 
seletivo. Da análise e ponderação destes relatórios, bem como da análise da situação de referência 
do concelho, emergem os desafios que se colocam ao concelho no futuro, derivando daí igualmente 
os domínios de ação e respetivos projetos/ações concretas a operacionalizar no terreno na fase de 
implementação e segundo prioridades definidas. 
 
 

Figura 3.2 
Fases da implementação da Sustentabilidade 

 

Fonte: adaptado de AEUEA (2011) 
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Figura 3.3 
Estrutura metodológica global do processo de elaboração da A21L_MCH 
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3.2. CONTEÚDOS E ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO 
 
 
A A21_MCH é estruturada em quatro (4) partes que compreendem um total de 17 capítulos, 
incluindo as “notas finais”. 
 
A “PARTE I. DA AGENDA 21 À AGENDA 21 LOCAL DE MONCHIQUE. O CONTEXTO”, à qual 
pertence o presente capítulo, como o título sugere, integra capítulos definidores do âmbito e do 
contexto da A21 e, nomeadamente, da A21L_MCH, a oportunidade da elaboração e objetivos a 
atingir, bom como a metodologia utilizada. Define-se ainda conceito de Agenda 21 Local, 
designadamente o da A21L_MCH, procedendo-se por último nesta parte a uma breve abordagem 
ao quadro de referência estratégico para o desenvolvimento do concelho; 
 
A “PARTE II. O CONCELHO DE MONCHIQUE DE RELANCE” compreende uma abordagem aos 
principais aspetos que dão cunho ao concelho, nomeadamente no que se refere às suas dimensões 
geográfica, física (clima, morfologia, uso do solo, geologia, litologia, etc.), socioeconómica, 
povoamento e património. O objetivo é traçar uma imagem de “relance” sobre os aspetos que 
definem o concelho de Monchique; 
 
A “PARTE III. A AUSCULTAÇÃO DAS SENSIBILIDADES, ANSEIOS E PERSPETIVAS DOS 
ATORES LOCAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO. UM DIAGNÓSTICO DE 
SÍNTESE”, aborda os principais contributos dos atores locais, e estabelece uma síntese entre 
aqueles e a caraterização elaborada, através de uma matriz SWOT. Assim, clarifica-se o pano de 
fundo para a definição de uma estratégia de desenvolvimento sustentável que é materializada 
através da análise das tendências que têm marcado o desenvolvimento do concelho de Monchique 
e do quadro balizador para a definição de uma estratégia de desenvolvimento comprometida com 
um idealismo pragmático, ainda que por vezes audaz para questionar o status quo e promover a 
mudança no território e na sociedade que o concelho de Monchique encerra; 
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A “PARTE IV. DA CONCRETIZAÇÃO À OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO DE MONCHIQUE”, como se deduz, 
concretiza e assume uma estratégia para o desenvolvimento sustentável do concelho, através: da 
definição de valores e concretização de uma missão e visão para o concelho; da identificação 
dos grandes desafios que se colocam ao desenvolvimento e os domínios de ação e respetivos 
instrumentos para a sua operacionalização. Aqui são ainda apontados os projetos âncora 
assumidos para o desenvolvimento. Nesta parte, far-se-á a conclusão da A21L_MCH com as “notas 
finais”, que constitui o capítulo 17. 
 
 
A A21L_MCH é acompanhado por figuras (mapas, fotos, gráficos) e quadros (tabelas), identificados 
com uma numeração própria (uma para figuras e outra para os quadros) sequencialmente dentro do 
capítulo onde se inserem de acordo com a ordem pela qual são mencionados em texto. Ao número 
de cada figura ou quadro antecede o número do respetivo capítulo (e.g., a figura 3.1 corresponde à 
figura. 1 do capítulo 3; ou o quadro 3.1, corresponde ao quadro 1 do capítulo 3). 
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4. A AGENDA 21 LOCAL DE MONCHIQUE. CONCEITO E 
REFERENCIAL ESTRATÉGICO 

 

 

4.1. O QUE É A AGENDA 21 LOCAL DE MONCHIQUE? 
 
A Agenda 21 (A21), assim denominado o plano de ação das Nações Unidas para o século XXI 
sobre ambiente e desenvolvimento sustentável assumido na Conferência do Rio, em 1992, pelos 
países participantes, instigou estes e autoridades de governo local a desenvolverem a sua agenda 
para a sustentabilidade, i.e., um plano de ação rumo ao desenvolvimento sustentável à escala 
local: uma Agenda 21 Local (A21L).  
 
A A21L_MCH decorre pois desse compromisso assumido por Portugal e com o qual o Município de 
Monchique é solidário, constituindo assim um plano de ação local que visa promover o 
desenvolvimento sustentável no concelho, ancorado num processo alargado de consulta e 
concertação pública, envolvendo os mais diferentes atores locais (pessoas em nome individual, 
empresas, instituições e eleitos locais) na definição, concretização e assunção, no tempo e no 
espaço, de uma missão e visão estratégica para o desenvolvimento sustentável.  
 
Na prática afirma-se como um processo, fortemente participado através da reflexão em diversos 
momentos e com metodologias diferenciadas, sobre vulnerabilidades, potencialidades e desafios do 
território e sociedade que o concelho encerra. O objetivo fulcral, além de um diagnóstico de base, 
consiste em formular e implementar medidas e ações convergentes com a A21 e posteriores 
acordos no mesmo sentido e que ganharam novo folego e reforço na Cimeira do Rio +20, rumo ao 
desenvolvimento local sustentável, conciliando as dimensões económica, social, ambiental e de 
governança local. 
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4.2. DE PORTUGAL A MONCHIQUE. QUADRO DE REFERÊNCIA 
ESTRATÉGICO 

 
 
Num mundo cada vez mais global os países e os territórios, em diversas escalas, estão cada vez 
mais integrados num complexo e imbricado sistema de relações e interdependências 
multidirecionais. Assim, apesar das distâncias e limites físicos e/ou administrativos e das diferenças 
socioeconómicas e culturais, financeiras ou políticas que os possam separar, o isolamento e 
capacidade ou possibilidade de ação autónoma não é senão uma aparência.  
 
A recente crise global, em vários domínios - da economia aos valores -, é um importante exemplo 
desta situação, refletindo claramente a regra basilar do comportamento dos sistemas que postula 
que as pequenas alterações numa parte do sistema se repercutem pelas restantes, obrigando a 
reajustes. Dai que o princípio da A21 se consagre pela máxima “pensar global e agir localmente”, 
mostrando que ações globais influenciam a ação local ou, de outro modo, que a ação local 
poderá ter fortes impactes a nível global. 
  
Daí que no quadro da definição de uma estratégia de desenvolvimento local para um território, 
não obstante os recursos e valores locais existentes, é fundamental perceber o contexto 
enquadrador e orientador, ainda que de uma forma relativa e não determinista, nomeadamente do 
ponto de vista das tendências políticas, socioeconómicas, culturais, jurídicas ou mesmo filosóficas. 
É por isso que a AEUEA (2011) afirma que “A A21L deve ser orientadora da planificação territorial, 
procurando não só a conformidade com os restantes instrumentos de planificação já existentes, 
bem como o seu condicionamento, uma vez que a A21L é o instrumento de planificação que 
doravante deverá prevalecer e servir de enquadramento aos restantes”. 
 
A estratégia de desenvolvimento do concelho de Monchique é assim coroada por diversos 
instrumentos simultaneamente orientadores e balizadores. Desde logo, como referencial 
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internacional máximo ao nível do desenvolvimento sustentável, a A21 e posteriores acordos rumo 
ao desenvolvimento sustentável com que Portugal se comprometeu, incluindo o reforço desse 
compromisso assumido no quadro da Rio+20. No entanto, também a nível nacional e regional 
existem instrumentos referenciais para o desenvolvimento. 
 
 

4.2.1.  OS INSTRUMENTOS FUNDAMENTAIS DE ÂMBITO NACIONAL 
 

Entre outros instrumentos que concretizam a política de desenvolvimento nacional e que de algum 
modo constituem um referencial para as políticas de desenvolvimento de escala superior (regional 
ou local), e que decorrem da “Estratégia de Lisboa” (CEL, 2000; CES, 2005), é de destacar no 
contexto temporal atual e geográfico em que Monchique se insere, devido à sua atualidade e 
alcance, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015)13 e o Programa 
Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)14. 
 

DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2015 

 
Com a RCM 112/2005, de 30 de Junho, o Governo Português dá início ao processo conducente à 
elaboração da ENDS, podendo ler-se no preâmbulo que esta decisões foi entendida como “um 
passo necessário para (...) Portugal ambicionar aproximar-se dos níveis de desenvolvimento dos 
países mais avançados da União Europeia, assegurando o adequado equilíbrio das dimensões 
económica, social e ambiental do desenvolvimento”. Aí pode ainda ler-se que esta decisão vai de 
encontro com as “posições e os compromissos assumidos por Portugal no âmbito dos principais 
fora e centros de decisão internacionais em defesa da sustentabilidade do desenvolvimento e da 
adoção de estratégias e planos que o consignem (...) os seus contributos e empenho no firmar de 
agendas (...) no quadro das Nações Unidas e no processo de elaboração da Estratégia de 

                                                             
13 RCM n.º 109/2007, de 20 de Agosto. 
14 Lei n.º 58/2007 de 4 de Setembro. 
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Desenvolvimento Sustentável da União Europeia”. A aprovação da ENDS e do respetivo plano de 
implementação (PIENDS) vem assim materializar em definitivo a intenção de Portugal honrar os 
compromissos internacionais assumidos para promover a nível nacional um processo rumo ao 
desenvolvimento sustentável (APA, 2007). Como tal, a ENDS propõe 7 “objetivos e linhas de 
orientação estratégica nacional de desenvolvimento sustentável15”, nomeadamente: 
 

1. preparar Portugal para a sociedade do conhecimento; 
2. crescimento sustentado, competitividade à escala global e eficiência energética; 
3. melhor ambiente e valorização do património natural; 
4. mais equidade, igualdade de oportunidades e coesão social; 
5. melhor conetividade internacional do país e valorização equilibrada do território; 
6. um papel ativo de Portugal na construção europeia e na cooperação internacional; 
7. uma administração pública mais eficiente e modernizada. 

 
Com base nestes objetivos a ENDS consagra como “metas globais” 1) colocar Portugal em 201 
num patamar de desenvolvimento económico mais próximo da média europeia, 2) entre os 
primeiros vinte países do Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD e 3) com um défice 
ecológico global inferior ao atual (10% em 2007, segundo a APA, 2007): 
Neste quadro, a ENDS operacionaliza o desenvolvimento sustentável, para o qual a A21L constitui 
“uma excelente ferramenta que pode traduzir, na dimensão local, os desígnios” aí expressos (APA, 
2007). A A21L_MCH será pois um instrumento que materializará ao nível local aos desígnios que a 
ENDS sustenta, convergindo com os objetivos desta.  
 

DO PROGRAMA NACIONAL DE POLÍTICA DE ORDENAMETNO DO TERRITÓRIO 

 
O PNPOT é o instrumento sobranceiro na hierarquia dos instrumentos de gestão territorial, 
consagrando nesse sentido o artigo 26.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

                                                             
15 Para consultar o texto global consultar RCM n.º 109/2007, de 20 de Agosto, cap. III.  
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(RJIGT)16 que este “estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território 
nacional, consubstanciando o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais 
instrumentos de gestão territorial (...)17”. É assim determinante para a definição de um modelo de 
desenvolvimento sustentável para o concelho de Monchique e um suporte fundamental à revisão do 
PDM. Pelo que além dos 24 problemas para o ordenamento que destaca, o PNPOT tem a 
ambição de promover: 
 

1. um espaço sustentável e bem ordenado; 
2. uma economia competitiva, integrada e aberta; 
3. um território equitativo em desenvolvimento e bem-estar; 
4. uma sociedade criativa e com sentido de cidadania 
 
 
Nesse sentido coloca 6 objetivos estratégicos para os quais a A21L_MCH contribuirá, como seja:  
 

1. conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património, utilizando de modo sustentável os 
recursos energéticos e geológicos, e prevenir e minimizar os riscos; 
2. reforçar a competitividade de Portugal e a sua integração internacional; 
3. promover o desenvolvimento policêntrico, reforçando infraestruturas e  coesão territoriais; 
4. assegurar a equidade territorial no provimento de infraestruturas e de equipamentos coletivos e a 
universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social; 
5. expandir as redes e infraestruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente 
utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública; 
6. reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, ativa e 
responsável dos cidadãos e das instituições. 
 
 

                                                             
16 DL 380/99, de 22 de Setembro, na redação atual conferida pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
17 Entre estes destacam-se os planos Municipais de Ordenamento do Território, e particularmente o Plano Diretor Municipal (n.º 2 do 
artigo 8.º do RJIGT), que estabelece de forma vinculativa “a estratégia de desenvolvimento territorial, a política municipal de 
ordenamento do território e de urbanismo e as demais políticas urbanas, integra e articula as orientações estabelecidas pelos 
instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional e estabelece um modelo de organização espacial do território” como 
consagrado no n.º 1 do artigo. 84.º do RJIGT. 
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Além dos objetivos estratégicos, o PNPOT consagra ainda “opções estratégicas territoriais”. 
Destas, destacamos a priori as que apresentam maior relevância na definição da estratégia de 
desenvolvimento sustentável do concelho de Monchique, designadamente:   
 

1. criar as condições de qualificação do turismo; 
2. promover a diversificação da economia; 
3. estruturar o sistema urbano na perspetiva do equilíbrio territorial e competitividade, assente na afirmação 
de aglomerações urbanas policêntricas e no reforço da cooperação interurbana; 
4. implementar um modelo de mobilidade sustentável, 
5. promover a inserção competitiva do Algarve no contexto europeu, reforçando os fatores de atração de 
funções terciárias de âmbito nacional ou supranacional; 
6. garantir níveis elevados de proteção dos valores ambientais e paisagísticos e preservar os fatores naturais 
e territoriais de competitividade turística; 
7. Proteger e valorizar o património cultural e estruturar uma rede regional de equipamentos tendo em vista o 
desenvolvimento de uma base relevante de atividades culturais; 
8. Qualificar o espaço público e preparar programas integrados de renovação ou 
recuperação de áreas urbanas em risco de degradação 
9. Gerir a produção imobiliária, combatendo dinâmicas insustentáveis e salvaguardando o 
papel do sector da construção civil orientando-o para atividades de renovação e reabilitação; 
10. Controlar os processos de edificação dispersa e requalificar os espaços afetados; 
11. Reforçar a coesão territorial e a valorização integrada de todos os territórios, em particular promovendo 
um modelo de ocupação sustentável para a Serra com prioridade para uma rede de pólos atrativos de 
atividades e usos inovadores; 
12. Proteger os espaços agrícolas, incluindo as culturas tradicionais 
13. Aproveitar de forma sustentável os recursos hídricos e garantir a qualidade da água. 
 
 
 

DO PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2007-2013 

 
O concelho de Monchique é maioritariamente rural. Desta afirmação pode-se excluir, por princípio, 
as sedes de freguesia. Como tal, sem prejuízo das adaptações à escala local, deve equacionar-se 
as perspetivas nacionais, sobre estes os territórios rurais, nomeadamente definidas em sede 
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específica do Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural 2007-2013 (PENDR) (MADRP, 
2009). Consagra-se aí, no mesmo sentido das perspetivas da União Europeia, o caráter 
multifuncional do setor agroflorestal com uma função tripartida: a) económica, produtora de bens de 
mercado; b) ambiental, produtora de serviços e gestora de recursos e territórios; e c) social, 
integradora de atividades e rendimentos” (MADRP, 2009). Simultaneamente afirma-se que os 
desafios da competitividade da economia Portuguesa passam necessariamente pelo reforço e 
otimização e potenciação dos recursos do mundo rural, e setor agroflorestal em particular.  
 
O PENDR define assim como finalidade da estratégia nacional para a agricultura e o 
desenvolvimento rural a promoção da competitividade do setor agroflorestal e dos territórios rurais 
de forma sustentável, sendo que para responder a esta finalidade aponta três (3) objetivos 
estratégicos - a) aumentar a competitividade dos setores agrícola e florestal, b) promover a 
sustentabilidade dos espaços rurais e dos recursos naturais e c) revitalizar económica e 
socialmente as zonas rurais - e dois (2) objetivos transversais: reforçar a coesão territorial e 
social, e promover a eficácia da intervenção dos agentes públicos, privados e associativos na 
gestão setorial e territorial. A A21L_MCH equacionará necessariamente estes objetivos. 

 
DO PLANO ESTRATÉGICO NACIONAL DE TURISMO 

 
O turismo apresenta um papel central e prioritário na economia e desenvolvimento do país, e 
nomeadamente do Algarve, que corresponde à “região” onde o setor tem maior importância em 
relação a outros setores e expressão territorial. Face à importância do setor e a necessidade de o 
potenciar de forma sustentada, o Governo Português apresentou uma estratégia para o 
desenvolvimento do turismo em Portugal materializada através do Plano Estratégico Nacional do 
Turismo (PENT) (TP, 2007).  
 
O PENT “marcou uma nova fase do desenvolvimento do turismo”. Contudo, volvidos cerca de 5 
anos de eficácia, em 2013 ocorre a sua revisão (TP, 2013) tendo em vista responder a um conjunto 
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de tendências estruturais com feitos sobre a estratégia que Portugal deverá seguir nos próximos 
anos enquanto destino turístico (TP, 2013). Nesse sentido, o PENT aposta em 10 produtos 
fundamentais: 
 

1. “valorizar o sol e mar, melhorando as condições dos recursos, equipamentos, serviços e envolvente 
paisagística dos principais clusters, e assegurar a integração com outras ofertas complementares (…); 

2. reforçar os circuitos turísticos, segmentando-os para a vertente generalista e temática e individualizar o 
turismo religioso, formatando itinerários que valorizem e integrem o património histórico, cultural, 
religioso e paisagístico, e incentivar a oferta de experiências que qualifiquem e diferenciem o produto; 

3. dinamizar as estadias de curta duração em cidade, integrando recursos culturais, propostas de itinerários 
e oferta de experiências (…) que promovam a atratividade das cidades e zonas envolventes; 

4. desenvolver o turismo de negócios qualificando infraestruturas e estruturas de suporte, no reforço da 
captação proactiva de eventos e no desenvolvimento criativo de ofertas (…); 

5. incentivar a promoção do Algarve como destino de golfe de classe mundial (…); 
6. estruturar a oferta de turismo de natureza, nomeadamente em meio rural, em particular para os 

segmentos de passeios (a pé, de bicicleta ou a cavalo), de observação de aves ou do turismo equestre, 
melhorando as condições de visitação e a formação dos recursos humanos; 

7. desenvolver o turismo náutico nos segmentos da náutica de recreio e do surfing, qualificando as 
infraestruturas para responder a uma procura crescente e dinamizando as atividades conexas; 

8. consolidar os investimentos e garantir elevados padrões de qualidade em novos projetos de turismo 
residencial, produto de relevância estratégica acrescida, clarificando incentivos e procedimentos para a 
instalação em Portugal de indivíduos de nacionalidade estrangeira; 

9. qualificar e classificar a oferta de turismo de saúde, com vista ao desenvolvimento e crescimento deste 
produto de relevância estratégica para Portugal, nas componentes médica, termalismo, spa e 
talassoterapia, estimulando a estruturação e a promoção conjunta das valências médica e turística; 

10. promover a riqueza e qualidade da gastronomia e vinhos como complemento da experiência turística, 
estimulando a aplicação da marca/ conceito «Prove Portugal em produtos, equipamentos e serviços. 

 
 
Integrado no Algarve, o concelho de Monchique, é igualmente um destino turístico com forte 
potencialidade por força da diferenciação que oferece em relação aos outros concelhos da “região”. 
E, essa potenciação passa necessariamente por privilegiar algumas das linhas de 
desenvolvimento estratégico, produtos e eixos de ação definidos para o turismo em Portugal 
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consagrado no PENT, apoiando-se nomeadamente nas caraterísticas físicas, humanas, culturais e 
patrimoniais que lhe dão cunho e singularidade a nível regional. A A21L_MCH, apoiado nas suas 
caraterísticas específicas apontará assim as linhas que permitem afirmá-lo como destino turístico 
diferenciador, em alinhamento com o PENT, embora não absolutamente determinado por este. 
 
 

4.2.2. OS INSTRUMENTOS FUNDAMENTAIS DE ÂMBITO REGIONAL 
 

Na escala regional estão também consagrados importantes instrumentos orientadores da política de 
ordenamento do território e desenvolvimento, necessariamente, enquadradores da definição das 
estratégias de desenvolvimento sub-regionais, i.e., ao nível local, como preconiza a A21L_MCH. E o 
mais relevante é o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve). 
 

O PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO ALGARVE 

 
Apesar de uma necessária revisão conducente à sua adaptação às novas dinâmicas do território, 
em parte consequência de alterações na conjuntura económica e financeira global e com fortes 
impactes ao nível local, o PROT Algarve18, no quadro do princípio geral de coordenação, lança um 
conjunto de perspetivas válidas como referência para o desenvolvimento estratégico do Algarve e 
do concelho de Monchique em particular.  
 
No quadro da sua missão o PROT Algarve consagra quatro (4) objetivos estratégicos, 
nomeadamente: 

1. qualificar e diversificar o cluster turismo/lazer; 
2. robustecer e qualificar a economia, promover atividades intensivas em conhecimento; 
3. promover um modelo territorial equilibrado e competitivo; 
4. consolidar um sistema ambiental sustentável e durável. 

                                                             
18 Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de Agosto, com a alteração pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 
188/2007, de 28 de Dezembro. 
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Estabelece ainda, no sentido da missão assumida, sete (7) linhas de intervenção estruturantes da 
organização, ordenamento e desenvolvimento territorial da Região, nomeadamente: 
 

1. sustentabilidade ambiental, traduzida na proteção/valorização de recursos naturais e da biodiversidade; 
2. reequilíbrio territorial, na qual se refletem objetivos de coesão territorial e de fomento do desenvolvimento 
das áreas mais desfavorecidas do interior da região; 
3. estruturação urbana, na perspetiva de uma melhor articulação com os espaços rurais, do reforço da 
competitividade territorial e da projeção internacional da região; 
4. qualificação e diversificação do turismo, com o objetivo fundamental de melhorar a competitividade e a 
sustentabilidade do cluster turismo/lazer, evoluindo para uma oferta de maior qualidade e para uma maior 
diversidade de produtos turísticos; 
5. salvaguarda e valorização do património cultural histórico-arqueológico, que traduz o reconhecimento 
do potencial de aproveitamento deste recurso territorial; 
6. estruturação das redes de equipamentos coletivos, que constituem elementos estruturantes da 
reorganização territorial da região; 
7. estruturação das redes de transportes e logística, numa lógica de competitividade e equilíbrio territorial. 
 
A A21L_MCH deverá pois equacionar as orientações estratégicas do PROT Algarve, adaptando-as 
no tempo e espaço. 
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PARTE II. O CONCELHO DE MONCHIQUE DE RELANCE 
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5. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO CONCELHO 
 
 
O concelho de Monchique é um dos dezasseis concelhos do distrito de Faro, que corresponde à 
“região” do algarve, desenvolvendo-se longitudinalmente no centro-norte do barlavento. Confronta a 
norte com o concelho de Odemira, a Oeste com Aljezur, a sul com o Lagos e Portimão, e a Este 
com o concelho de Silves (vd. figura 5.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 5.1 
Enquadramento territorial do concelho de Monchique  
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Dista em linha reta do atlântico sul bem como da cidade de Portimão, principal cidade polarizadora 
do barlavento, cerca de 14km, e do aeroporto de Faro cerca de 40 minutos pela A22, cujo nó se 
localiza a cerca de 10 km da vila sede de concelho e que lhe confere nome.  
 
É no essencial um território de montanha, com uma altitude máxima de 902 metros atingidos na 
Fóia responsável em grande parte por um mesoclima típico e onde domina o uso florestal e onde 
persistem muitas atividades ligadas á terra e agropecuária. 
 
 
 

6.  ALGUNS TRAÇOS BIOFÍSICOS DO TERRITÓRIO. CLIMA, 
RELEVO E HIDROGRAFIA 

 
 
“O lugar e o espaço são forças que entrelaçam o natural, o social e o cultural” (GASPAR, 2000), 
sendo das suas inter-relações que emergem os traços que definem cada território. De entre os 
fenómenos naturais, i.e., de natureza (bio)física assumem relevância o clima, as formas do relevo, a 
altimetria, a litologia, os tipos de solo, etc.. A omnipresença destes é tal que paradoxalmente parece 
esquecida a sua influência, nas nossas vidas e de um território, concedendo-lhe identidade, 
potencialidades e fraquezas que condicionam a ação do homem sobre o mesmo.  
 
Decorre daqui a necessidade de no âmbito de uma estratégia de ação para o desenvolvimento do 
território, nomeadamente, de Monchique, recordar estes fenómenos e a forma como inter-
relacionados tomam lugar no espaço, pois do seu conhecimento resultará uma ação sobre o mesmo 
mais consciente, integrada e sustentável. Noutras palavras, será, deste modo, mais fácil procurar 
compatibilizar os “princípios de conservação da natureza, com as necessidades humanas e as 
exigências económicas” (SADLER, 1994), que norteiam um desenvolvimento sustentável. 
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É assim incontornável que a estratégia para o desenvolvimento sustentável do concelho, 
materializada pela A21L_MCH, revisite e seja robustecida com uma abordagem ao conhecimento 
desses fenómenos geográficos de natureza física que contribuem para dar cunho ao concelho.  
 
 

6.1. O CLIMA. DE PORTUGAL A MONCHIQUE 
  

CONTEXTUALIZAÇÃO 
Portugal continental constitui uma pequena faixa territorial limitada a oeste e a sul pelo Atlântico, e 
com contrastes altimétricos e morfométricos acentuados entre o norte e o sul, que juntamente com a 
sua posição geográfica, determinam em parte a heterogeneidade do clima e regiões climáticas 
existentes. Este é, com efeito, um país com ambientes climáticos distintos, não apenas entre 
“regiões climáticas”, mas dentro de cada região onde as “nuances” (FERREIRA, 2005) são 
evidentes, mas nem por isso sempre simples de descrever e de explicar, e constituem um fator 
físico importante na organização do espaço (idem). A este propósito PEIXOTO (1987) anotava que 
a relevância do estudo do clima prende-se com a importância deste elemento na distribuição da 
população e atividades e também de fenómenos dependentes deste, como a vegetação e a 
disponibilidade de água, ou outros. É pois de compreender a necessidade de uma abordagem ao 
clima local, ainda que de síntese, recorrendo para o efeito à bibliografia de referência e a dados 
climáticos 19  relativos a dois elementos fundamentais do clima - precipitação média anual e 
temperatura média mensal20.  
 

 

 

                                                             
19 Dados provenientes das estações climatológicas e postos udométricos do Algarve e Alentejo. Para a área de influência do 
concelho destacam-se as estações de Monchique, Caldas de Monchique, Alferce, Marmelete, Foz do Farelo e Fornalha (dentro do 
concelho) e, e.g., São Marcos da Serra, Santana da Serra, Aljezur, Barragem da Bravura ou Praia da Rocha, na sua proximidade. 
Procurou-se recolher dados da normal 1961-1990, no entanto houve necessidade de utilizar dados da normal 1951-1980 e, para 
algumas estações, dados de 1980-2000, num conjunto de informação proveniente do Instituto de Meteorologia e do Sistema Nacional 
de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).  
20 Cartografia elaborada com recurso a sistemas de informação geográfica (SIG) num modelo de dados com interpolação ao relevo. 
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O CLIMA DE PORTUGAL 
 
O território continental é influenciado por um clima tipicamente mediterrâneo. No entanto, 
STRAHLER (1992) considera que no setor noroeste o clima é “marítimo sub-húmido de fachada 
ocidental”, uma especificidade relacionada com os quantitativos superiores de precipitação, face a 
um interior e sul mais secos e devido às temperaturas mais baixas (vd. figura 6.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A heterogeneidade climática relaciona-se sobretudo com os fatores climáticos que incidem sobre 
Portugal Continental, i.e., geográficos, como a latitude (entre 37º e os 42º de latitude norte), a 
posição geográfica (extremo sudoeste do continente europeu, junto ao Atlântico e ao Mediterrâneo 
e muito próximo da costa africana) e o relevo (amplitude altimétrica entre o norte e o sul), e a 
dinâmica geral da atmosfera. No conjunto determinam os estados do tempo e o clima a nível local. 
 

O CLIMA DO ALGARVE E DO CONCELHO DE MONCHIQUE 
 
O clima do Algarve, segundo RIBEIRO et al., (1999) é tipicamente mediterrâneo, devido ao inverno 
tépido e ao verão longo e quente, pela luminosidade e pela escassez e repartição da precipitação 
(inferior a 500 mm, com um máximo em novembro). Estas particularidades advêm 
fundamentalmente da posição geográfica da região, uma vez que as montanhas que a definem a 

Figura 6.1 
O clima de Portugal segundo Strahler  

 

 

 

Fonte: STRAHLER (1992) 
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norte impedem que se faça sentir toda a influência dos sistemas frontais e “dos centros de ação 
atmosférica que se formam sobre a Península” (RIBEIRO, et al. 1999). No entanto, segundo a 
classificação de Köppen o Algarve encontra-se dividido em dois tipos de clima, fazendo-se sentir o 
tipo de clima Csb na fachada ocidental, sensivelmente até Monchique (barlavento), e no sotavento o 
clima Csa (vd. figura 6.2). No caso do clima Csa a temperatura média do mês mais quente é 
superior a 22°C, e no clima Csb a temperatura média é inferior a 22°C no mês mais quente e pelo 
menos quatro meses com temperatura média acima de 10 °C (STRAHLER, 1992) (vd. figura 6.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verifica-se assim que a fachada Atlântica, todo o setor ocidental da serra de Monchique e parte do 
concelho de Lagos, se encontram sob influência de um clima mais ameno e com um verão mais 
fresco enquanto o algarve central e o sotavento se encontram influenciados por temperaturas mais 
elevadas e uma secura crescente à medida que se avança para oriente. O concelho de 
Monchique, em particular, compreende como que uma ilha de forma alongada grosso modo no 
sentido Este-Oeste (forma e orientação longitudinal da Serra) no centro do barlavento do Algarve 
em termos de quantitativos de precipitação que acumula (vd. figura 6.3). 

Figura 6.2 
Classificação climática de Köppen para o Algarve 
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Destaca-se, como é de esperar, considerando a influência da altitude na precipitação, os setores 
centrais e mais elevados da serra (Monchique/Fóia, e Picota), sensivelmente definidos pela cota 
altimétrica da vila de Monchique (estação de Monchique) onde a precipitação média anual atinge 
valores superiores a 1100 mm anuais. A altitude, o relevo e a posição próxima da fachada ocidental 
e das massas de ar húmidas contribuem para estes valores elevados, que revelam o potencial do 
efeito orográfico (Föhn) na distribuição da precipitação. Esta é sempre superior a 1000 mm até 
grosso modo à cota das Caldas de Monchique/Alferce, quando começa progressivamente a 
apresentar valores mais reduzidos sendo na base na ordem dos 700 mm (vd. figura 6.3). 
 
A Serra de Monchique constitui pois um fator determinante na precipitação, ainda que a área de 
influência não seja muito extensa, já que a cerca de 30 km a sul, na estação da Praia da Rocha os 
quantitativos são inferiores a 500 mm (vd. figura 6.3). 
 
Se a precipitação aumenta com a altitude, já a temperatura varia na razão inversa dessa, 
verificando-se também em relação à temperatura que Monchique se destaca como que uma ilha 
isolada do restante território do algarve o que é visível a partir da base da Serra, sendo que a partir 
da cota altimétrica das Caldas de Monchique as isotérmicas descem progressivamente em termos 
de média anual de 16,5 ºC a 16,1 ºC (topo da Serra/Fóia e Picota) (vd. figura 6.4). Esta área denota 
assim claramente o efeito da altitude e da sua importância para a diminuição generalizada da 
temperatura (o gradiente adiabático húmido de uma massa de ar ascendente é de 6 °C por cada 
100 m de subida na vertical) (STRAHLER, 1992). 
 
Verifica-se deste modo que o clima no concelho de Monchique é mediterrânico, com um cariz 
temperado, dado pela posição geográfica: próximo do oceano Atlântico, e no limite da influência 
dos sistemas frontais (com maior incidência nas regiões a Norte), mas também pela altitude que o 
caracteriza, tendo em conta a área envolvente, bastante mais baixa (a orla costeira oeste localiza-se 
a cerca de 15 km e a orla costeira sul a cerca de 20 km). 
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6.2. O RELEVO DA SERRA DE MONCHIQUE. MORFOLOGIA E 
MORFOMETRIA 

 
A serra de Monchique, como o nome sugere, constitui o fator de diferenciação, singularidade e 
identidade do território do concelho, oferecendo potencialidades e fragilidades, e simultaneamente 
condicionando modos de vida e formas de ocupação e uso do solo. No essencial o concelho 
compreende duas grandes unidades morfológicas, como se pode verificar na figura 6.5: 
 
1. a primeira unidade morfológica corresponde à “Serra de Monchique” integrando nesta 
designação comum o alinhamento de dois grandes blocos de relevos positivos (montes), que 
emergem e se destacam na paisagem até para o menos atento, nomeadamente, os relevos da Fóia, 
onde são atingidas as maiores altitudes no algarve (902m), e o “monte” da Picota (773m) (vd. figura 
6.6). Este alinhamento de relevos define grosso modo uma grande elipse com orientação oeste-
este, embora interrompida sensivelmente a meio por um vale encaixado em “V”, com orientação NE-
SW e marcado por uma portela ao centro, localizada na entrada da vila de Monchique/cruzamento 
para a localidade de Alferce, à altitude de 412m, separando assim os dois blocos de relevo. 
 
Cada um dos blocos de relevo apresenta uma orientação NE-SW, de topos destes são 
grosseiramente arredondados, encimando vertentes mais ou menos simétricas em todos os 
quadrantes, de declives muito fortes (raramente inferiores a 30% e por vezes superiores a 40%, 
como na vertente sul do monte da Fóia) (vd. figura 6.7 e figura 6.8), retilíneas e/ou complexas, com 
comandos que podem ultrapassar os 700m; 
 
2. a segunda unidade morfológica (vd. figura 6.5), compreende toda a área envolvente á Serra de 
Monchique, a uma altitude inferior a 300 metros, mas marcada por um relevo muito movimento, com 
topos longos e arredondados que se assemelham a “montículos de toupeira” (FEIO, 1952), e 
frequentemente vales profundos encaixados com fundo em “V” de orientação geral que pode variar 
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entre NW-SE e WNW-ESE a NNE-SSW, aproveitados pelas linhas de água, de vertentes retilíneas 
e onde os declives podem ser superiores a 40% (vd. figura 6.7), em particular nos quadrantes norte 
e este da Serra (vd. figura 6.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.5 
Grande unidaes morfológicas do concelho de Monchique 
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6.3. ESTRUTURA. GEOLOGIA E LITOLOGIA 
 
As unidades morfológicas do concelho de Monchique relacionam-se de sobremaneira com a 
geologia e litologia do território, fundamentalmente constituído por materiais datados do 
Paleozóico divididos em três grupos, do mais antigo para o mais recente: Formação de Tercenas, 
Grupo da Carrapateira (Formação de Bordalete, Formação de Murração e Formação de 
Quebradas) e Grupo do Flysch do Baixo Alentejo (Formação da Brejeira) (OLIVEIRA, 1984) (vd. 
figuras 6.9 e 6.10). 
 
A formação mais antiga é, com efeito, a de Tercenas, datada do Devónico superior (± 370 MA), 
correspondente no terreno a "xistos cinzentos, siltitos e arenitos bioturbados em que a relação 
areia/argila e a espessura das camadas aumenta (...) para o topo da unidade" (OLIVEIRA, 1984) e 
corresponde a sedimentação litoral (MANUPPELLA, 1992). De entre os locais onde apresenta 
particular expressão destaca-se o setor Oeste do concelho, ao longo da Ribeira da Cerca, entre o 
Cerro da Miséria e Cerca dos Pomares, enquadrado pela Ribeira da Cerca a Este e pelo Barranco 
do Penedo, a Sudoeste (vd. figuras 6.9 e 6.10).  
 
Datadas do Carbónico inferior (± 350 MA), as formações do Grupo da Carrapateira marginam a 
Este a Formação de Tercenas, aflorando junto ao Barranco do Giraldo, a norte de Mariola, ao longo 
da Ribeira da Cerca, até junto de Rocha e para sul, sensivelmente até à área de Padescas, sempre 
a Oeste da Serra de Espinhaço de Cão, marcada por uma falha de orientação N-S (vd. figura 6.9). 
De acordo com MANUPPELLA (1992) “os sedimentos do Grupo da Carrapateira devem ter-se 
depositado numa plataforma carbonatada distal”.  
 
A formação mais antiga do Grupo da Carrapateira, i.e., a Formação de Bordalete, é constituída por 
uma sequência terrígena de xistoscinzentos escuros, com laminações sedimentares de siltitos, e 
com passagens de xistos negros carbonosos, tendo uma espessura na ordem dos 200 m 
(OLIVEIRA, 1984). A esta segue-se a Formação de Murração (Viseano–Namuriano, ±340 MA), 
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muito heterogénea, passando de carbonatos a Oeste, para pelitos a Este (incluindo o concelho de 
Monchique) e a Formação de Quebradas (Namuriano), fundamentalmente constituída por xistos 
negros piritosos e carbonatados (OLIVEIRA, 1984) (vd. figuras 6.9 e 6.10). Na rechã de Marmelete 
localizam-se os limites mais orientais destas formações (vd. OLIVEIRA, 1984).  
 
Do Grupo do Flysch do Baixo Alentejo destaca-se, de entre as três formações que o constituem, 
a formação da Brejeira, datada do Carbónico superior, já que é a que mais se nota no concelho (vd. 
figura 6.9). No essencial é constituída por turbiditos com relação areia-argila elevada (OLIVEIRA, 
1984), que em direção a SW vai diminuindo progressivamente, xistos e grauvaques e alguns 
quartzitos que, de acordo com OLIVEIRA (1984), afloram ao longo do degrau da Mesquita (limite NE 
do concelho de Monchique), prolongando-se para sul, até S. Bartolomeu de Messines. 
 
Contornada por todos os quadrantes pelo material datado do Paleozóico, destaca-se a formação 
datada do Mesozóico-Cretácico superior21 que ocupa todo o setor central do concelho. Esta área 
corresponde ao complexo eruptivo de Monchique, constituído fundamentalmente por sienitos 
nefelínicos (com textura intergranular e sienítico heterogéneo de bordo) e outros derivados da 
intrusão, como os gabros, brechas sieníticas e corneanas (vd. figura 6.9). O maciço pode ser 
diferenciado em dois setores em termos litológicos – os maciços da Fóia e da Picota. O primeiro 
aparenta ter consolidado a uma profundidade superior ao da Picota, pela aparente cristalização 
mais brusca do magma e apresenta um menor teor de nefelina em relação ao feldspato, “o mineral 
que confere à rocha o seu aspeto” (OLIVEIRA, 1984). É até comum designar a rocha da Fóia como 
foiaíto (CARVALHO, 1979). No caso do relevo da Picota, este apresenta “textura de rocha 
profunda”, constituído principalmente por feldspato e nefelinas, em maior proporção que no maciço 
da Fóia (OLIVEIRA, 1984). 
 
 
 

                                                             
21 De acordo com CARVALHO (1977-78) a idade isotópica dos sienitos nefelínicos do maciço subvulcânico de 
Monchique é de 71 ± 2 MA. 
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Os gabros localizam-se no contato dos sienitos e são constituídos por feldspato alcalino, 
plagioclase, nefelina, piroxena, anfíbola, biotite, esfena e opacos, de acordo com GONZÁLEZ-
CLAVIJO & VALADARES (s/d).  
 
Destacam-se também as brechas, que, de acordo com GONZÁLEZ-CLAVIJO & VALADARES (s/d) 
são de vários tipos, como as brechas de clastos angulosos, subarredondados, matriz e clastos de 
composição básica e microbrechas. De um modo genérico as brechas são constituídas por clastos 
de gabros e de sienitos, com dimensão média dos clastos entre 10-20cm GONZÁLEZ-CLAVIJO & 
VALADARES (s/d). As brechas podem observar-se dentro do maciço, sobretudo na área da Fóia, 
onde são muito expressivas e no setor de Corte Grande-Alferce (vd. figura 6.9).  
 
Encontram-se associados ao maciço numerosos filões dentro deste, nas suas margens e mesmo 
no soco hercínio. De acordo com ROCK (1979) citado em GONZÁLEZ-CLAVIJO & VALADARES 
(s/d) “os filões que cortam o maciço foram classificados como sendo comptonitos, sanaítos e 
monchiquitos, correspondendo a lamprófiros alcalinos”, com espessura em regra inferior a 1 metro. 
Outros filões, com espessura que varia entre centímetros a metros distribuem-se, segundo 
GONZÁLEZ-CLAVIJO & VALADARES (s/d) numa “banda” de cerca de 7 km em torno do maciço. 
Embora a cartografia geológica não dê conta de outros filões estes são muito frequentes ao redor 
do maciço, e qualquer observador atento poderá verificar a sua existência, em particular nos taludes 
das vias, sobretudo no maciço antigo, onde são mais fáceis de identificar pela descontinuidade que 
criam na estrutura geral do substrato. 
 
As corneanas, resultaram da intrusão dos sienitos no maciço antigo, constituído pelos xistos e 
grauvaques, na qual se gerou metamorfismo de contacto, que ocorre quando o magma penetra e se 
instala em rochas preexistentes, em regra, sedimentares (CARVALHO, 1979). O calor e a pressão 
exercidos pela massa intrusiva, sobre o substrato existente, provocaram alterações na textura e na 
composição química e mineralógica do substrato de xistos - a orla de metamorfismo - e que se pode 
estender por vários centímetros a dezenas de metros (CARVALHO, 1979). No concelho de 
Monchique a orla de metamorfismo é muito evidente em torno do maciço sienítico em toda a sua 
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extensão (vd. figura 6.9). A sua espessura, segundo GONZÁLEZ-CLAVIJO & VALADARES (s/d) é 
de cerca de 200m em todo o maciço, “à exceção da zona NW do maciço, onde a banda de 
matassomatismo atinge cerca de 1km” (vd. figura 6.9). Ainda de acordo com CARVALHO (1979) as 
corneanas que ocorrem no concelho são corneanas pelíticas já que derivam de rochas 
sedimentares argilosas (pelitos), caracterizadas pelo grão fino, cor normalmente escura, fraturação 
conchoidal e presença de outros minerais, como o quartzo ou as plagióclases. 
 
Os depósitos aluviais quaternários, pela posição que ocupam, constituem um produto da alteração 
dos sienitos, ricos em minerais, mais arenosos que argilosos e de cor escura devido à presença das 
nefelinas. No concelho estes depósitos restringem-se a uma mancha, localizada no setor montante 
da ribeira de Boina, numa área de declive pouco acentuado, onde os sedimentos tiveram 
capacidade para se depositarem (vd. figuras 6.9 e 6.10). Consistem nos únicos solos aluviais 
cartografados no concelho, o que demonstra a sua importância e raridade. 
 
 
 

6.4. ORIGEM E EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO CONCELHO  
 
O concelho de Monchique é estruturalmente constituído pelo maciço antigo, que compreende 
essencialmente materiais metamorfizados, com especial expressão dos xistos, e materiais do 
período secundário correspondentes ao maciço sienítico (i.e. a Serra de Monchique, vd. capítulo 
6.2). A localização geográfica e a forma como se dispõem e se inter-relacionam os dois maciços 
prendem-se com a evolução geomorfológica do país e em particular da zona sul portuguesa.  
 

SOBRE O MACIÇO ANTIGO ENVOLVENTE À “SERRA DE MONCHIQUE” 
 

A evolução desta unidade resultou principalmente da fracturação intensa, como se pode observar 
na figura 6.9, com algumas falhas a marcarem o traçado de cursos de água ou de alinhamentos de 
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relevo. Um dos acidentes mais importantes é a escarpa de falha da Mesquita, paralela à de São 
Marcos da Serra que individualiza o bloco ocidental, levantando-o em relação às áreas a nordeste, 
identificado através do alinhamento que se desenvolve para sudoeste entre o vértice geodésico 
(V.G.) MESQUITA (515m) e o V.G. MALHÕES (564 m) e que se liga à base do maciço sienítico, 
junto a Alcaria do peso. Este alinhamento constitui a linha de festos que separa as bacias da ribeira 
de Seixe e Odelouca (Bacia do Arade). 

 
Este setor de serra consiste numa “superfície de desnudação” (FEIO, 1952), com um nível de cimos 
a cerca e 400m, observando-se os melhores testemunhos na rechã de Alferce e em frente a 
Marmelete (OLIVEIRA, 1984). O seu setor norte carateriza-se por um relevo movimentado, com 
vales num estádio de evolução intermédio, ainda com vertentes abruptas e muito declivosas (vd. 
figuras 6.6 e 6.7). A ligação deste setor à peneplanície do Baixo Alentejo e o degrau da Mesquita, 
que o levantou, favorecem este tipo de modelado e revelam a dificuldade da rede hidrográfica atingir 
o nível de referência que se observa no setor sul. No setor este, o prolongamento da escarpa da 
Mesquita, que corresponde à falha de São Marcos da Serra, levantou este bloco proporcionando 
condições evolutivas muito semelhantes às do setor norte, embora a instalação da ribeira de 
Odelouca demonstre ter tido um papel fundamental na evolução desta unidade, onde o entalhe 
provocado por esta ribeira e pelos seus principais tributários é notório no modelado, mais dissecado 
(vd. figura 6.6). A oeste a situação é semelhante, no entanto, o prolongamento do maciço sienítico 
até Marmelete revele uma área menos dissecada, destacando-se apenas o setor montante da 
ribeira da Cerca, que não teve a mesma capacidade que a Ribeira de Seixe, a norte ou a Ribeira de 
Odiáxere a sul, onde o modelado é verdadeiramente dissecado (vd. figura 6.6).  

 
Nesta área a sudoeste, a proximidade à orla algarvia, a presença de cursos de água com grande 
desenvolvimento22 e, naturalmente, a posição geográfica (um setor exposto às massas de ar de 
oeste e sudoeste, com maior precipitação) proporcionaram as condições para que a erosão hídrica 
se acentuasse (vd. figuras 6.6 e 6.7). Acresce que em direção a SW os turbiditos da Formação das 

                                                             
22De que são exemplo o Barranco do Vale das Fontes, a Ribeira da Vagarosa, o Barranco  do Catofo, Rib.ª de Odeáxere ou a Ribeira 
de Arão. 
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Brejeira apresentam um aumento gradual de argila em relação à areia, motivo que os torna mais 
facilmente erodíveis em relação aos setores localizados mais a oriente. Verifica-se assim uma 
erosão regressiva muito acentuada, mais que nos setores montante, também fruto da proximidade 
ao maciço sienítico, no entanto predomina o modelado em cabeços de toupeira tão caraterístico dos 
xistos (FEIO, 1952), afeiçoados pela erosão hídrica.  

 
A evolução deste setor foi também condicionada pela instalação do maciço subvulcânico, tendo 
sofrido erosão contínua, ao longo dos últimos 70 MA, mas também devido a levantamentos 
isostáticos, que permitiram uma constante alteração do nível de referência e que puseram a 
descoberto o maciço sienítico, num mecanismo semelhante ao ilustrado na figura 6.11.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 
Evolução de uma cadeia montanhosa 

 

 

Fonte: CARVALHO (1979).  
1 – cadeia montanhosa e respetiva raiz siálica. 2 e 3 – O arrasamento dos relevos pela erosão e subida isostática até 
uma situação de equilíbrio, acabando por aflorar á superfície formações geradas a grandes profundidades, conforme 
se indica na deformação das isóbatas originais (a tracejado). 
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DA GÉNESE E EVOLUÇÃO DO MACIÇO SIENÍTICO 

 
Uma das principais particularidades do domo sienítico que constitui a Serra de Monchique deriva do 
fator de estar instalado em sedimentos do carbónico marinho e não apresentar qualquer conexão 
com rifts (OLIVEIRA, 1984), tornando-o único na Europa e um caso particular ao nível mundial. A 
sua génese e evolução geomorfológica prende-se sobretudo com levantamentos isostáticos a partir 
do final do secundário (final do cretácico) e erosão diferencial que fez sobressair o maciço do “mar 
de cabeços” que o envolve (FEIO, 1952). Consiste assim num relevo estrutural, fortemente tocado 
pela erosão diferencial, como comprovam as suas vertentes arredondadas. Dos movimentos 
orogénico resultaram importantes fraturas sendo o principal acidente uma falha de orientação NE-
SW que o divide em dois blocos. Esta falha, em conjugação com a escarpa da Mesquita e o 
alinhamento MALHÕES-MESQUITA condicionam o traçado da rede hidrográfica, levando a que os 
cursos de água das vertentes norte e nordeste da Fóia contornem o maciço pelo lado este e 
desaguem a sul, no Rio Arade (vd. figuras 6.6 e 6.7 e 6.11). 
 
É muito evidente a transição do maciço sienítico para a superfície de desnudação, em particular a 
sul da ENM 267 e até Romeiras, mas também ao longo do eixo Casais-Pocilgais-Fornalha (vd. 
figuras 6.6 e 6.7), o que o destaca ainda mais na paisagem.  
 
A erosão do maciço permitiu o desenvolvimento de formas típicas do modelado das rochas 
graníticas, como castle koppies, tor ou blocos isolados, bem como as vertentes dos maciços, com 
elevados declives, embora de formas suaves e até arredondadas, assemelhando-se a um relevo em 
domo. Estas formas podem observar-se por toda a área do maciço, sendo que os melhores 
exemplares se encontram no topo da Fóia, Cerro dos Picos junto a Marmelete, e no Cerro das 
Carapitotas, no maciço da Picota, a norte de Fornalha.  
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6.5. REDE HIDROGRÁFICA E REGIME HIDROLÓGICO 
 
Os recursos hídricos são um bem essencial para a vida e como tal deverão ser salvaguardados 
assim como os sistemas que lhe estão associados. A estratégia de desenvolvimento deverá pois ter 
omnipresente este recurso e respetivos sistemas. A rede hidrográfica e regime hidrológico assume 
aqui um papel fundamental, deixando-se pois um breve apontamento sobre estes. 
 

DA REDE HIDROGRÁFICA 
Em termos hidrográficos o modelado e o substrato permitiram o desenvolvimento de uma rede 
hidrográfica densa e bem estruturada. A presença do maciço subvulcânico contribui para que ocorra 
alguma diferenciação nos padrões de escoamento dentro do concelho, já que a erosão nos xistos e 
granitos (e similares) é muito diferente: nos granitos a erosão é regressiva, paralela à rede de 
fraturação, formando muitas vezes vertente facetadas; nos xistos predomina a erosão linear, 
originando um modelado típico. Derivou daqui uma rede hidrográfica pouco densa na área do 
maciço sienítico e mais densa nas áreas de xistos circundantes, onde esta se desenvolve 
verdadeiramente (vd. figura 6.12). Reparte-se, contudo, por várias bacias hidrográficas, separando-
se por setores de drenagem preferencial. Praticamente todo o setor norte drena para a bacia 
hidrográfica da Ribeira de Seixe (desagua na praia de Odeceixe), apresentando um conjunto de 
tributários bem desenvolvidos, que atingem a ordem 6 de Strahler, como a Ribeira da Perna da 
Negra, a Ribeira do Montinho e a própria Ribeira de Seixe, que no limite do concelho atinge já o 
número de ordem 723. A Ribeira de Seixe tem o seu setor montante na vertente norte da Fóia, 
sendo um dos seus primeiros tributários o curso de água que forma a cascata do Penedo do Buraco 
durante o período húmido, um pouco a montante da Portela das Eiras (vd. figura 6.12). 
 
 
 

                                                             
23 O método utilizado para a determinação da hierarquia da rede hidrográfica foi o de Strahler. 
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Fig. 6.12. Hierarquia da rede hidrográfica
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O setor oeste é drenado pela Ribeira da Cerca, que consiste no setor montante da Ribeira de 
Aljezur. A Ribeira do Chilrão constitui o curso superior desta Ribeira, com a cabeceira a cerca de 
800m de altitude, na vertente oeste da Fóia (vd. figura 6.12), onde se desenvolve a cascata do 
Chilrão, visível na estrada que liga Alcaria do Peso a Gralhos, e a montante, a cascata de Barbelote. 
A ribeira da Cerca atinge no limite do concelho o número de ordem 5, num percurso de cerca de 13 
km em direção a Oeste (vd. figura 6.12). 
 
No setor sudoeste desenvolve-se a rede hidrográfica que drena para as ribeiras do litoral sul24 e 
que tem parte do seu curso interrompido pela albufeira da Bravura, sendo marginada a oeste grosso 

modo pela serra de Espinhaço de Cão e cujo curso de água principal é a Ribeira de Odiáxere que 
atinge a ordem 6 no regolfo da albufeira. Os principais tributários desta são o Barranco do Vale das 
Fontes, a Ribeira da Vagarosa e o Barranco do Vale do Cotofo, drenando todo o setor a sul de 
Marmelete. Para este desenvolve-se a Ribeira de Arão, afluente da Ribeira de Odiáxere, com a 
cabeceira junto da Rua Nova e tendo como principais tributários no concelho a Ribeira da Ameixeira 
e o Barranco do Corsino, que em conjunto atingem número de ordem 5 (vd. figura 6.12). 
 
Ainda no setor sul, próximo de Casais, destacam-se dois cursos de água importantes, embora com 
fraca expressão no concelho (Ribeira do Farelo e a Ribeira da Torre). Por último, todo o 
quadrante este (NE, E e SE) é constituído por tributários do Rio Arade, como a Ribeira de Boina - 
curso de água é o mais declivoso do Algarve - com o setor montante junto à vila de Monchique, 
aproveitando o setor SW da falha que divide os maciços de Fóia e Picota, e o Barranco do Vale do 
Boi um dos seus principais tributários na área do concelho (vd. figura 6.12). 
 
No que respeita à Ribeira de Odelouca, esta atravessa o setor este e sudoeste do concelho, tendo 
o troço terminal próximo da confluência com o Rio Arade e constitui o nível de referência para os 
cursos de água de todo este setor do concelho. Os seus principais tributários na área do concelho 
são a Ribeira de Monchique, o Ribeiro do Carvalho e o Barranco dos Loiros (vd. figura 6.12). 

                                                             
24 Estes cursos de água em particular pertencem ao sistema das Ribeiras do litoral, que confluem no sistema lagunar de Alvor, 
habitualmente designado como “ria de Alvor”.  
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Verifica-se assim que o concelho apresenta uma rede hidrográfica bem desenvolvida, 
principalmente devido ao acentuado declive e ao substrato de xistos muito resistentes à alteração 
mas pouco resistentes à erosão linear, que colocou em evidência o maciço subvulcânico, ao mesmo 
tempo que permitiu a alguns cursos de água a evolução até ao nível de referência (vd. figura 6.12). 
 
Face às caraterísticas basilares da rede hidrográfica aqui exploradas, constata-se da necessidade 
de aprofundar o seu conhecimento dado o potencial de escoamento, derivado das intensas 
precipitações, declive e litologia, e os perigos associados.   

REGIME HIDROLÓGICO 

 
O regime hidrológico fluvial do concelho de Monchique é pluvial subtropical dada a sua posição 
geográfica, não obstante os registos de precipitação média mensal, mais elevados que nas 
restantes estações meteorológicas da região. No entanto, o período de estiagem durante o verão e 
a torrencialidade no outono e inverno conferem-lhe esta designação. Os cursos de água são 
normalmente temporários, cessando o escoamento durante o verão à exceção dos anos mais 
húmidos. A presença de duas albufeiras altera o regime dos cursos das Ribeiras de Odiáxere e de 
Odelouca e dos seus tributários diretos. No primeiro caso a influência da albufeira é menos sentida 
já que apenas o setor montante da albufeira contacta com o concelho. No caso da Ribeira de 
Odelouca, o seu traçado é interrompido pela barragem e respetiva albufeira, voltando a ribeira a 
escoar sem essa influência próximo dos limites do concelho (vd. figura 6.12). 
 
 

6.6. CAPACIDADE DE USO DO SOLO 
 
A litologia constitui um fator condicionador fundamental dos tipos de solos e consequentemente da 
capacidade de uso do solo para fins agrícolas, tomada como referência para a definição de uma das 
mais importantes condicionantes à ocupação do solo nos termos do RJIGT. Deste modo, 
procurando clarificar à luz dessas orientações, ainda que em síntese, sobre as potencialidades do 
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território para a produção agrícola, com base na informação disponível25 produziu-se uma carta de 
capacidade de uso do solo (vd. figura 6.13). No mínimo permite ainda verificar das limitações do 
solo. 
 
Deste modo, observando para a figura 6.13, constata-se que a capacidade de uso agrícola do 
concelho de Monchique, de um modo genérico, é muito baixa já que mais de 90% da área do 
concelho, equivalente a 36 620 ha, apresenta uma capacidade de uso E (vd. quadro 6.1). As áreas 
aqui integradas apresentam grandes problemas de erosão do solo e de produtividade e, 
consequentemente, grandes dificuldades para as práticas agrícolas, correspondendo a grande parte 
dos terrenos talhados em xisto e grauvaque que constituem a orla do maciço sienítico. São áreas 
onde os solos, quando apresentam algum desenvolvimento, são esqueléticos, pedregosos e por 
norma localizados em áreas muito declivosos. Pelo que a sua aptidão é fundamentalmente 
florestal, não obstante as limitações relacionadas com a erosão. Se se atentar à figura 6.13 
verifica-se ainda que esta classe ocorre igualmente na área do maciço sienítico, principalmente 
onde se verificam afloramentos rochosos e em áreas de fortes declives. 
 
A classe de capacidade de uso D, a segunda que representa a menor capacidade do solo para fins 
agrícolas, é muito pouco expressiva, representando 0,5% da área do concelho (vd. quadro 6.1 e 
figuras 6.13 e 6.14) e ocorre sobretudo entre Casais e Rua Nova e em alguns setores superiores de 
cursos de água (no setor sul do concelho). As suas caraterísticas são muito próximas das da classe 
E, com muito fraca aptidão agrícola e grandes limitações ao uso, compreendendo os solos 
igualmente uma vocação florestal. 
 
A classe C é a segunda com maior expressão no concelho já que ocupa 5% da área deste (vd. 
quadro 6.1 e figura 6.14), estando a sua distribuição associada fundamentalmente ao maciço 
sienítico (vd. figura 6.13). 
 
                                                             
25 Informação oficial do Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (CNROA, 1965) ainda que do nosso ponto de 
vista esteja obsoleta não apenas pela idade de produção e dos levantamentos de campo, mas sobretudo pelas metodologias que lhe 
estiveram subjacentes já que esta foi elaborada no âmbito da campanha o trigo, e como tal, visando esse fim. 
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Fig. 6.13. Capacidade de uso do solo
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É assim uma classe de uso do solo no concelho associada aos sienitos nefelínicos e setores 
superiores dos cursos de água, em locais onde se desenvolveram terraços e onde o 
desenvolvimento de solos em profundidade está mais facilitado. Fora da área do maciço é possível 
observar esta classe no setor norte, associado aos afluentes da Ribeira de Seixe (vd. figura 6.13). 
 
A classe de capacidade B, uma das melhores para o uso agrícola, já que compreende solos com 
poucas limitações para a prática agrícola ocupa apenas 1,4% da área do concelho, ocorrendo 
sobretudo no setor entre Monchique-Portela da Nave, a montante da Ribeira de Boina, no setor de 
Mata Porcas-Alcaria do Peso na área de Alferce e nos principais cursos de água, como a Ribeira de 
Seixe (vd. figura 4.13), ou especialmente na Ribeira de Odelouca devido à planície aluvial. 
 
A classe A, a mais rara no concelho e a que distingue os melhores solos para a prática agrícola é 
exígua ocupando apenas 0,2% de área do concelho (vd. quadro 6.1 e figuras 6.13 e 6.14). 
Desenvolve-se exclusivamente associada a cursos de água, podendo observar-se uma mancha no 
setor nordeste (Ribeiro do Carvalho), a sul de Pocilgais, na Ribeira de Boina, nas ribeiras do setor 
sul/sudoeste, a Ribeira de Odiáxere, na área de Vale da Horta e a jusante e na Ribeira de Arão, 
sensivelmente na área de Folga. À data da elaboração das cartas de capacidade de uso as áreas 
sociais existentes restringiam-se à Vila de Monchique e à albufeira da barragem da Bravura e 
ocupavam uma área de 0,3% do concelho, cerca de 110 ha (vd. figuras 6.13 e 6.14 e quadro 6.1). 
 

Quadro 6.1 
Classes de capacidade de uso do solo, por área 

 
Classes de capacidade 
de uso do solo 

Área 
(ha) 

Área 
(%) 

A 79,7 0,2 
B 556,7 1,4 
C 1976,4 5,0 
D 190,2 0,5 
E 36620,0 92,6 
ASoc 107,5 0,3 

 

Figura 6.14 
Capacidade de uso do solo 

 
A B C D E Asoc



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
75 

 

7. POVOAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO  
 
 
Numa observação atenta sobre o concelho de Monchique, e não obstante a baixa densidade de 
ocupação que apresenta, constata-se de um sistema de povoamento que da base concentrado 
definido pelas sedes de freguesia, derivou ao longo dos tempos uma estrutura inorgânica de 
povoamento disperso, ou mesmo difuso, numa parte substantiva do território.  
 
Com efeito, dos 4201 edifícios do concelho existentes em 2011, 2024 estão nas áreas “dispersas”, 
segundo o conceito do Instituto Nacional de Estatística (INE)26, o que representa quase metade 
(48,6%) do total de edifícios do concelho. Residem aqui, segundo os dados disponibilizados pelo 
INE nos Censos 2011, mais de 1/3 da população do concelho (34,3%, ou seja, 2071 habitantes de 
um total de 6045), o que significa que sensivelmente 1 em cada 3 habitantes reside fora do 
“lugares27”, fenómeno que no concelho de Monchique tem particular expressão.  
 
Ainda assim, ao contrário do que uma primeira abordagem possa sugerir, a dispersão/difusão do 
povoamento no concelho de Monchique é um fenómeno enraizado no tempo, correspondendo a 
uma forma tradicional de ocupação das áreas da Serra, e não a dinâmicas de construção mais 
ou menos recentes relacionadas com especulação imobiliária, como sucede na esmagadora maioria 
dos concelhos do Algarve. A apoiar esta tese salienta-se que 39,8% dos edifícios existentes nas 
áreas de ocupação “dispersa” são anteriores a 1945 enquanto apenas 24% dos edifícios dos 
lugares, foram construídos antes daquela data.  

                                                             
26 Isto é todas as unidades que o INE designa por “residuais” (também já designados por “isolados”), compreendendo pequenos 
núcleos com menos de 10 habitantes, embora frequentemente compostos por apenas um alojamento.   
27 Lugar: aglomerado populacional com dez ou mais alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma designação própria, 
independentemente de pertencer a uma ou mais freguesias (INE, 1994). 
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Associado ao povoamento desenvolve-se um imbricado sistema viário, sobretudo de trânsito local, 
ancorado na rede viária principal, de distribuição e passagem, sobretudo a EN 266, que atravessa 
latitudinalmente todo o concelho, e a EN 267 nos troços Monchique-Alferce e Nave-Marmelete. 
 
É pois um concelho essencialmente rural, e a ocupação do solo é reflexo dessa condição (vd. figura 
7.1 e quadro 7.1). As áreas sociais, que compreendem uma boa parte dos “lugares”, ocupa apenas 
0,7% do território, sobressaindo no entanto duas classes de ocupação dominantes: o eucalipto e o 
mato - constituído principalmente por esteva (cistus ladanifer), urze (erica arbórea) e medronheiro 
(arbutus unedo) -, que em conjunto ocupam cerca de 90% do concelho (vd. quadro 5.1). Os 
primeiros ocorrem especialmente em situação de vertente e em áreas aplanadas, proliferando 
atendendo à sua atratividade económica por sere árvores de crescimento rápido; os segundos, 
incidem principalmente em vales encaixados e denotam a falta de acessos e de limpeza da floresta. 
 
O sobreiro, apresenta uma fraca expressividade ocupando uma área de aproximadamente 800 ha, 
correspondendo a cerca de 2% da área do concelho (vd. quadro 7.1). Esta classe distribui-se 
preferencialmente ao longo da ER e EN 267, entre Alferce e Marmelete, próximo das principais 
povoações onde a sua manutenção fica mais facilitada e onde possivelmente ficaram a salvo dos 
sucessivos incêndios que têm assolado a serra de Monchique. Para além deste eixo preferencial é 
ainda possível observar manchas de sobreiros junto à vila de Monchique, no setor de Mata Porcas e 
no setor norte do concelho na margem esquerda da Ribeira do Montinho. O sobreiro ocorre em 
associação com outras espécies, como a urze ou a esteva ou o medronheiro. 
 
As restantes formas de ocupação são assim relativamente modestas, podendo destacar-se com 
alguma relevância as áreas agrícolas (cerca de 5% da área do concelho), distribuindo-se ao longo 
das principais vias, onde também se localizam os principais aglomerados populacionais, 
destacando-se as áreas de Marmelete-Gralhos, Meia Viana-Úmbria, a Norte da Fóia e ao longo dos 
principais cursos de água, como a Ribeira de Odelouca, a Ribeira de Seixe ou as Ribeiras de 
Vagarosa e Odiáxere. Inclusive a área de pinheiros é muito exígua, inferior à área ocupada por 
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sobreiros, ocupando cerca 0,4% da área do concelho, restringindo-se ao setor montante da 
albufeira da Bravura, na área de Corsino (Caldas de Monchique) e a SE de Pocilgais (vd. figura 7.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A classe "Outras folhosas" é, de entre as classes florestais, a menos expressiva, com 0,1% da 
área do concelho, correspondendo apenas a cerca de 50 ha (vd. quadro 7.1), sendo apenas 
possível de observar junto a Meia Viana e corresponderá fundamentalmente a castanheiros, mas 
também poderão ocorrer carvalhos de Monchique (Quercus canariensis) uma espécie muito rara em 
Portugal e que apenas ocorre na serra de Monchique (BINGRE et al., 2007) (vd. figura 7.1).  
 
Verifica-se assim, pela análise à ocupação do solo, que o concelho de Monchique apresenta uma 
vocação claramente florestal, embora ainda se verifiquem grandes áreas para explorar e ordenar, 
de forma a valorizar o território e promover a prevenção de incêndios florestais. As áreas com 
potencial de utilização agrícola e silvícola poderão ainda ser potenciadas através da cultura do 
medronho e de espécies adaptadas ao frio (e.g., frutos vermelhos, castanhas, cerejas ou maçãs), já 
que Monchique oferece condições únicas na região para o efeito. 
 

Quadro 7.1 
Classes de ocupação do solo 

 

 Área (ha) Área (%) 
Agrícola 1929,3 4,9 
Agrícola abandonada 57,9 0,1 
Eucalipto 14565,1 36,9 
Pinheiro  138,6 0,4 
Sobreiro 816,7 2,1 
Mato 19892.1 50,3 
Pastagens 243.4 0,6 
Vegetação ripícola 77,0 0,2 
Outras folhosas 54,8 0,1 
Incultos 14,8 0,04 
Água 1144,6 0,3 
Afloramento rochoso 197,4 0,5 
Área ardida 156,5 0,4 
Áreas sociais 258,1 0,7 
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8. POPULAÇÃO NO CONCELHO. ESTRUTURAS 
DEMOGRÁFICAS E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO  

 

 

8.1. POPULAÇÃO. ESTRUTURA E DINÂMICA  
 
As pessoas constroem o território, acrescentando-lhe alma e cunho específico. Pelo que para nos 
apropriarmos de um dado espaço territorial e planear o seu desenvolvimento, i.e., em última análise, 
promover a sua atratividade e qualidade de vida das pessoas, âmbito da A21L_MCH, é fundamental 
conhecer a dinâmica populacional e respetivas estruturas demográficas. Para o efeito recorreu-se 
essencialmente aos resultados dos Censos 2011 (INE).  
 
Pode-se aqui notar que o concelho de Monchique em 2011 tem 6045 habitantes, o que representa 
uma perda de 929 habitantes face ao ano de 2001, i.e., um decréscimo populacional de 13,3%, 
contrário à dinâmica do algarve que no mesmo período conheceu um acréscimo de 14,1%. Se se 
atentar para a evolução populacional do concelho numa série mais longa (1970-2011), a tendência 
de perda mantém-se perdendo Monchique cerca de metade da população (49,6%), passando de 12 
000 habitantes para 6045 (vd. figura 8.1). No mesmo período o Algarve aumentou 68,3%. 
 
Uma análise mais fina, por freguesia, da evolução da população no concelho mostra que a 
tendência de perda é comum às três freguesias, sendo de salientar que entre 1970-2011 Marmelete 
e Alferce perderam, respetivamente, 69% e 58% da população. Em todo o caso Monchique foi a 
menos afetada, talvez por integrar a sede de concelho principal polo polarizador do concelho.  
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Naturalmente que os decréscimos populacionais determinaram igualmente a redução das 
densidades populacionais. Para o total do concelho a diminuição da densidade populacional, 
entre 1970 e 2011, foi de 30,4 para 15,3 hab./Km2, sendo que para as freguesias os decréscimos 
foram ainda mais acentuados registando Marmelete e Alferce, densidades de, 5,6 e 4,6 hab./Km2 

respetivamente (vd. figura 8.3). São, com efeito, valores muito baixos se se tomar a título de 
exemplo o valor referência o valor para o algarve (90,3 hab./Km2, em 2011). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.1 

Evolução da população, freguesias e concelho de 
Monchique (1970-2011) 

 

Figura 8.2 
Variações populacionais intercensitárias, freguesias e 

concelho de Monchique, Algarve (1970-2011) 

  
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 

 

Figura 8.3 
Densidades populacionais, concelho e freguesias (1970 / 2011) 

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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A análise da evolução populacional pode ser decomposta em duas grandes componentes: a 
evolução do crescimento natural (balanço estabelecido entre o número de nascimentos e o 
número de óbitos), e a evolução do crescimento migratório (balanço entre o número de imigrantes 
e o número de emigrantes). Desta feita, a taxa bruta de natalidade (TBN) no concelho apresenta, 
em 2011, valores muito baixos (5,5 0/00) o que corresponde a cerca de metade do valor registado 
para a Região (10,1 0/00) (vd. figura 8.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por sua vez a taxa bruta de mortalidade (TBM) apresenta, em 2011, valores consideravelmente 
elevados (19,1 0/00) o que corresponde a quase o dobro do valor registado para o algarve (10,2 
0/00), contrariando inclusive a tendência de decréscimo que este apresenta desde 1993. Como 
consequência destes fenómenos verifica-se, no concelho de Monchique, um crescimento natural 
continuadamente negativo, uma vez mais contrariando na série considerada (de 1993 a 2011), os 
valores positivos do algarve que só em 2011 regista-se crescimento negativo (vd. figura 8.5). 
 
Em Monchique não apenas o crescimento natural apresenta um crescimento negativo, como ainda 
a partir do ano de 2002 também o crescimento migratório foi negativo, provocando assim 

Figura 8.4 
Evolução da Taxa Bruta de Natalidade, concelho de Monchique e Algarve (1993 / 2011) 

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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crescimento efetivo também negativo e particularmente acentuado desde o ano 2000, muito por 
causa do rápido e acentuado decréscimo do crescimento migratório desde esse ano (vd. figura 8.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando a dinâmica destes fenómenos nos últimos 20 anos, entre 1991 e 2011, verificam-se 
efeitos claros sobre a estrutura da população no concelho, nomeadamente: 

Figura 8.5 
Evolução da Taxa de Crescimento Natural, concelho de Monchique e Algarve (1993 / 2011) 

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 

-1,80 

-1,60 

-1,40 

-1,20 

-1,00 

-0,80 

-0,60 

-0,40 

-0,20 

0,00 

0,20 

TC
N

 (0 /
0)

Monchique Algarve

Figura 8.6 
Evolução da Taxa de Crescimento Efetivo, concelho de Monchique e Algarve (1993 / 2011)

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 

-2,50 

-2,00 

-1,50 

-1,00 

-0,50 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

TC
E (

0 /
00

)

Algarve Monchique



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
83 

 
a. diminuição do peso da população com idades entre os 0 e os 14 anos (de 13,8 para 9,9%,); 
b. diminuição do peso da população com idades entre os 15 e os 24 anos (de 12,3 para 8,3%,); 
c. aumento da população com idades entre os 25 e os 64 anos (de 49,4 para 50,1%,); 
d. aumento da população com idades superiores a 65 anos (de 24,5 para 31,7%,). 
 
Estas alterações são corroboradas se se atentar à evolução dos índices de juventude e de 
envelhecimento. Em relação a este (índice de envelhecimento28) verifica-se uma evolução de 
177,3 (1991) para 319,7 (2011), valores mais elevados que os do Algarve (131,0 em 2011), e 
acentuados para as freguesias de Alferce e Marmelete, em 2011: 545,2 e 458,5, respetivamente. 
 
Inversamente, e no mesmo período de tempo os valores relativos ao índice29 de juventude para o 
concelho passaram de 56,4 (em 1991) para 31,3 (em 2011); valores consideravelmente mais baixos 
do que os registados para o algarve, o que coloca o concelho com uma situação de acentuado 
duplo envelhecimento. O acentuado envelhecimento da população de Monchique é também visível 
observando a percentagem de indivíduos com idades iguais ou superiores a 65 anos que vivem sós 
ou com outros do mesmo grupo etário, constatando-se que é particularmente elevada no concelho 
(20,6%), nomeadamente se comparada com a da região (12,1%), e em particular nas freguesias de 
Alferce e Marmelete (26,1 e 26,2%, respetivamente).  
 
Porém, nem todas as estruturas populacionais do concelho registaram sentidos de evolução 
negativos. No domínio da educação, verificou-se que a percentagem de população com um grau de 
ensino completo passou, entre 1991-2011, de 38,6 para 75,3%. Trata-se de uma quase duplicação 
da população com grau de ensino em apenas 20 anos que, assim, acompanhou o sentido e o ritmo 
de evolução do indicador registado para o algarve (80,3% em 2011). A mesma tendência foi 
registada para os níveis mais baixos de escolarização – Ensinos Básicos 1 e 2 -, dignas de registo 

                                                             
28 Número de idosos (população com idade ≥ 65 anos) por cada 100 jovens (população com idades entre os 0 e os 14 anos). 
29 Número de jovens (população com idades entre os 0 e os 14 anos) por cada 100 idosos (população com 65 e mais anos). 
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por demonstrarem uma generalização e o alargamento da base de escolarização da população (vd. 

figuras 8.7 e 8.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com valores de evolução francamente positivos, destacam-se os níveis de escolaridade intermédios 
e superiores verificando-se que entre 1991-2011 a população com o EB3 completo passou de 2,9 
para 13,7%, com o Ensino Secundário completo de 2,0 para 12,9% e a população com o Ensino 
Superior passou de 0,8 para 6,1%. Nestes níveis de escolaridade verificou-se, assim, nos últimos 20 
anos, uma aproximação dos valores do concelho aos valores do algarve. 
 
Em 2011, a população residente no concelho de Monchique a frequentar o Ensino era constituída 
por 786 indivíduos, valor que constituía 13,0% do total da população do concelho. Registe-se que, 
embora a população a frequentar o Ensino tenha diminuído em valores absolutos, quando 
comparada com o valor de 1991 (923 indivíduos), o seu peso relativo aumentou, pois em 1991 
situava-se nos 12,6%. É, de facto, um dado assinalável, pois os valores registados para a região 
baixaram, entre 1991 e 2011, de 35,4 para 17,9%. Ou seja, não obstante a população do concelho 
ter sofrido um acentuado decréscimo e o envelhecimento da população ter atingido valores 
preocupantes, comprova-se a generalização e extensão do Ensino à população do concelho. 

  
Figura 8.7 

População (%) com Grau de Ensino completo. 
Monchique e Algarve 

(1991 e 2011) 

Figura 8.8 

População (%) com Grau de Ensino completo, segundo o 
grau de Ensino, Monchique e Algarve (1991 e 2011) 

  
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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Como indicador inequívoco das melhorias da escolarização e aumento dos níveis de instrução da 
população do concelho a evolução da taxa de analfabetismo30 é inequívoca, constatando-se que 
esta entre 1991 e 2011, baixou dos 27,7 para os 12,0%, superior ao valor verificado para o algarve, 
sobretudo por força da taxa de envelhecimento da população no concelho (vd. figuras 8.9 e 8.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Também devido ao fenómeno do envelhecimento, associado à presença da sede de concelho, 
principal empregador na área dos serviços qualificados, verifica-se para o ano de 2011, que a 
incidência do analfabetismo é particularmente significativa nas freguesias de Marmelete (16,9%) e 
Alferce (15,2%), relativamente à freguesia Monchique (10,9%) 
 
Quanto à distribuição da população ativa, por setores de atividade, verificaram-se também entre 
1991 e 2011, profundas alterações que acompanharam a dinâmica do algarve (vd. figura 8.11). De 
anotar a redução do peso da população no setor primário (de 36,4 para 8,5%), o aumento da 
população no setor terciário (de 44,1 para 72,0%), e a manutenção da população no sector 
secundário (19,5%) (no algarve baixou de 22,0 para 16,1%) (vd. figura 8.11). Esta tendência é 
mantida nas sedes de freguesia, embora na freguesia sede de concelho se tenha registado uma 

                                                             
30 População com mais de 10 anos que não sabe ler nem escrever. 

 
Figura 8.9 

Evolução da Taxa de Analfabetismo, Monchique e região do 
Algarve (1991, 2001 e 2011) 

 

Figura 8.10 
Taxa de Analfabetismo, concelho e freguesias 

(2011) 

  
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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maior quebra da população ativa no setor primário, ao contrário do que sucedeu com a população 
ativa no setor terciário que aumentou (vd. figuras 8.12 e 8.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O desemprego, fenómeno que afeta o país, atinge também o concelho de Monchique, tendo o 
número de desempregados passado de 174 (Janeiro de 200631) para 390 (Janeiro de 2013), i.e., 
um aumento de 124,1% (vd. figura 9.14). No mesmo período, o número de desempregados no 
algarve aumentou de 16901 para 37768, ou seja, um aumento de 123,5%. Contudo, o desemprego 
não atinge de forma homogénea as estruturas etárias, sendo de destacar, que no período 
2006/2013, os grupos etários mais atingidos em termos de desemprego foram os grupos dos “25-34 
anos” e “35-54 anos” – ainda que não seja de forma acentuada: de 20,1 para 21,3% (grupo “25-34 
anos”), e de 47,1 para 47,7% (grupo “35-54 anos”) (vd. figura 8.15).  
 
 
 
 
 
                                                             
31 Ano em que os valores quando começaram a subir de forma acentuada. 

Figura 8.11 
População ativa por setores de atividade (concelho e algarve,1991, 2001 e 2011)

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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Figura 8.12 

População ativa, por setores de atividade, 
concelho de Monchique (2011) 

Figura 8.13 
População ativa, por setores de atividade, freguesias do concelho 

(2001 / 2011) 

  
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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Figura 8.14 

Variação (%) de desempregados em Monchique (Janeiro 
2006 a Janeiro) 

Figura 8.15 
Estrutura etária dos desempregados, Monchique 

(Janeiro 2006 a Janeiro 2013) 

  
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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8.2. EDIFÍCIOS, ALOJAMENTOS E O DINAMISMO DOS LUGARES NO 
CONCELHO 

 
DOS EDIFÍCIOS E ALOJAMENTO 

O concelho de Monchique em 2011 contava com um total de 4201 edifícios clássicos (que 
constituem a totalidade dos edifícios), maioritariamente concentrado, em todos os anos de análise, 
na freguesia de Monchique (vd. figura 8.16), onde está instalada a vila de Monchique – o principal 
aglomerado do concelho Comparativamente com a maioria dos restantes concelhos do algarve a 
dinâmica de construção em Monchique tem sido substancialmente mais reduzida. Com efeito, o 
número de edifícios em Monchique aumentou somente entre 1991 e 2001 5,9%, e 6,7% entre 2001 
e 2011, enquanto que para o Algarve o aumento foi de quase 15% no primeiro período e de quase 
24% para o segundo período. Em balanço regista-se assim que nos últimos 20 anos, o número de 
edifícios no concelho aumentou apenas cerca de 13% em Monchique, comparativamente com os 
42,4% registados no Algarve (vd. figura 8.17).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.16 

Número de edifícios, concelho e freguesias de 
Monchique (1991-2011) 

Figura 8.17 
Variação (%) do número de edifícios, concelho e Algarve 

(1991-2011) 

  
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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Do conjunto do edificado, é interessante constatar que no concelho de Monchique 
comparativamente com o Algarve a idade dos edifícios é em média bastante superior. Enquanto 
os edifícios na “região” anteriores a 1945 constituem 13,8% do total de edifícios, em Monchique 
esse valor é de 31,6%. Por outro lado, a edificação mais recente (1991 a 2011) no Algarve 
corresponde a 36,4% do total de edifícios e em Monchique esse valor é de 16,6% (vd. figura 8.18).  
 
Uma outra particularidade do edificado de Monchique em relação à “região”, reside na tipologia do 
alojamento já que no concelho a maioria dos edifícios (99,96%) é de um alojamento familiar e a 
maioria (97,3%) tem apenas 1 ou 2 pisos (há apenas 2 edifícios no concelho com 5 e mais pisos). 
A maior parte dos edifícios são para residência habitual (56,3%), sendo de 47,3 para o Algarve, 
havendo também uma menor incidência do alojamento para segunda residência no concelho, 
comparativamente com a região. É também curioso constatar que, segundo os dados dos Censos 
2011, no concelho de Monchique não existe carência de alojamento, sendo o ratio de 1001 
famílias/cada 1000 alojamentos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 8.18 
Edifícios por época de construção, concelho de Monchique e Algarve (2011)

 
Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1970 a 2011) 
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DO DINAMISMO E HIERARQUIA DOS LUGARES DO CONCELHO 
Com uma ocupação essencialmente dispersa, como enunciado no capítulo 7, e com um total 
populacional modesto, não será de esperar que o concelho de Monchique disponha de uma rede de 
lugares com especial expressão e dinamismo (vd. figura 8.19). Resumidamente: 
 
1. concentra 38,7% da população (quase 4 em cada 10 habitantes) na vila-sede de concelho, com 
tem 2342 habitantes; 
2. tem 34,7% da população nos isolados/dispersos. 
 
Os restantes 27% da população distribuem-se por um conjunto de 28 pequenos lugares, sendo que: 
 
a. apenas Marmelete tem mais de 250 habitantes, mais concretamente 310 habitantes; 
b. apenas a Nave e Meia Viana têm entre 200 e 249 habitantes; 
c. apenas Alferce e Casais  têm entre 100 e 149 habitantes; 
d. somente Mata Porcas, Alto e Portela das Eiras/Rio Seco  têm entre 50 e 99 habitantes; 
e. 11 lugares têm uma dimensão compreendida entre os 20 e os 49 habitantes; 
f. 9 lugares têm uma dimensão compreendida entre os 0 e os 19 habitantes. 
 
Numa breve análise pode-se resumir as dinâmicas da pequena rede de lugares do concelho e da 
redistribuição da população assinalando o fato de, no quadro de uma acentuada diminuição da 
população, esta ter abandonado os dispersos/isolados, concentrando-se nos principais lugares, 
sobressaindo neste contexto a vila de Monchique, como se deduz da observação da figura 8.19. É 
efetivamente a vila de Monchique e os lugares mais próximos (Meia Viana, Nave, etc.) que 
concentra a maior fatia populacional. Alferce e Marmelete resistem à perda de população e ainda 
que de forma ténue vêm os seus pesos relativos reforçados. Os pequenos lugares mais afastados 
da sede de concelho, das sedes de freguesia e, particularmente importante, das vias de 
comunicação, ou desapareceram ou têm crescimentos populacionais negativos e perda de peso 
relativo no total da população concelhia. 
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9. PRINCIPAIS ASPETOS DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS NO 
CONCELHO 

 
 

DAS ACTIVIDADES PRIMÁRIAS: AGRICULTURA E FLORESTAS 
De acordo com a informação do último Recenseamento Geral da Agricultura (2009), o concelho de 
Monchique entre 1999 e 2009 acompanhou as tendências de perda da atividade agrícola que 
ocorreram no Algarve, tendo sofrido uma redução de 46,3% das explorações (775 explorações em 
1999 e apenas 416 em 2009). Essa mesma tendência ocorreu relativamente à superfície abrangida 
pelas explorações agrícolas embora com uma queda muito menos acentuada, i.e., apenas 5,7%, 
talvez justificada pelo abando da terra pelos pequenos produtores.  
 
Também de acordo com a informação do último Recenseamento Geral da Agricultura, o concelho 
de Monchique tinha um total de 2099 ha de Superfície Agrícola Utilizada (SAU), tendo sofrido em 
relação a 1999 uma redução de 29,6% - valor significativamente superior ao que aconteceu no 
Algarve para o mesmo período (13,4%) (vd. figuras 9.1 e 9.2). No entanto, considerando os 4 tipos 
de utilização da SAU, verificou-se em Monchique entre 1999 e 2009, que: 
 
a. a maior perda ocorreu nos “prados e pastagens permanentes” (40,4% da superfície utilizada); 
b. a segunda maior perda ocorreu nas “terras aráveis” (38,1% da superfície utilizada); 
c. a terceira maior perda ocorreu nas “hortas familiares” (57,3% da superfície utilizada). 
d. a única utilização da SAU que registou aumento (34,6%) foi as “culturas permanentes” (frutos, 
olival, vinha, viveiros, etc.). 
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No que respeita às empresas do sector primário verifica-se que, entre 2000 e 2010, em Monchique 
houve decréscimo pronunciado de empresas aí classificadas: de um total de 279 empresas com 
sede no município (em 2000), apenas existiam (em 2010) 136; o que corresponde a um decréscimo 
de 54,8%, ligeiramente mais elevado que o decréscimo verificado na região (40,9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS E TERCIÁRIAS 
A indústria extrativa tem uma forte implementação e tradição em Monchique, designadamente na 
exploração de sienito nefelínico, existindo em 2010, 4 explorações dedicadas à extração. Apesar da 
substancial redução que a indústria extrativa sofreu na região nos últimos 10 anos (de 70 para 54 
empresas, entre 2000 e 2010), no concelho de Monchique não houve qualquer redução o que se 
deverá principalmente ao maior valor económico do sienito e à componente da exportação ao 
contrário do que acontece com a extração e primeiros tratamentos de saibros, areias, argilas e 
calcários utilizados na área da construção e obras públicas que sofreu forte quebra.  
 
A indústria transformadora, à imagem do que acontece no Algarve, também em Monchique tem uma 
expressão muito reduzida, ainda que entre 2000 e 2010 o número dessas empresas tenha 

 
Figura 9.1 

SAU (ha), segundo a sua utilização, Monchique 
(1999/2009) 

Figura 9.2 
SAU (ha), segundo a sua utilização, Algarve (1999/2009) 

  

Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura (1999 e 2009) 
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aumentado de 46 para 51. É, sem dúvida, um crescimento pouco significativo mas que superou os 
valores da “região” (24,2%) e tem relação com: 
 
a. o aumento do número de empresas classificadas na “indústria alimentar, bebidas e tabaco”, que 

passaram de 13 para 27 empresas entre 2000 e 2010; 
b. ao aumento do número de empresas classificadas na “fabricação de produtos minerais não 

metálicos”, que passaram de 2 para 5 empresas entre 2000 e 2010; 
c. ao aumento do número de empresas classificadas nas “outras indústrias”, que passaram de 3 

para 4 empresas entre 2000 e 2010. 
 
Saliente-se que, neste período, o número de empresas em todas as categorias de indústrias 
transformadoras baixou no Algarve de forma generalizada. Porém, o concelho de Monchique 
apresentou uma situação de contraciclo com este cenário tendo registado um apreciável incremento 
da atividade industrial - se bem que em sectores não caraterizados por elevada incorporação de 
tecnologias (ramos alimentar, bebidas, produtos minerais não metálicos, etc.) -, acompanhado com 
o aumento da população ativa no setor secundário (de 19,5 para 22,6% entre 2001 e 2011) (vd. 
figura 9.3). E mais positivo ainda é registar que esse aumento se deve a indústrias ligadas aos 
recursos locais, indiciando a constituição de fileiras produtivas no concelho e a retenção de valor 
acrescentado na economia local. Pode-se mesmo encarar com otimismo a expansão destas 
atividades com a criação de novas empresas e a expansão das existentes nestes setores ou 
noutros a montante e jusante e a emergência de atividades subsidiárias, mais intensivos em 
tecnologia e conhecimento. 
 
Registe-se, ainda no contexto da indústria transformadora, que este aumento global do número de 
empresas ocorreu sem que no concelho exista uma área exclusivamente definida, concebida e 
estruturada para o acolhimento de atividades empresariais (indústria, distribuição e logística, 
serviços subsidiários, etc.), quer seja sobre a forma de um loteamento de iniciativa municipal ou de 
iniciativa dos particulares. Para enquadrar e potenciar o já espontâneo aumento da atividade 
industrial, será fundamental criar espaços para a concentração de empresas e estabelecimentos 
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industriais e de serviços relacionados (comerciais e de apoio às empresas) preferencialmente, sob o 
risco de o contrário anular a iniciativa. 
 
A atividade da construção em Monchique registou uma diminuição do número de empresas – de 99 
(em 2000) para 67 (em 2010), uma diminuição de 32,3% –, acompanhando assim a dinâmica 
verificada na região no mesmo período de tempo: uma diminuição de 2534 empresas nesta 
atividade (menos 24,6% do que em 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aliás, as empresas classificadas nas atividades do “comércio por grosso e a retalho, e reparação de 
veículos automóveis e motociclos”, do “alojamento, restauração e similares” e no setor dos 
“transportes e armazenagem” (vd. figura 9.4) apresentam igualmente um resultado descendente, 
reflexo talvez de uma conjuntura desfavorável que não permite potenciar estas áreas. A exceção, 
para o caso de Monchique está mesmo associada às empresas do ramo agroalimentar. 
 
 

Figura 9.3 
Número de Empresas da Indústria Transformadora, Monchique (2001/2010)

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Algarve (2001 a 2012) 
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O TURISMO NO CONCELHO 
O concelho de Monchique tem sido tradicionalmente um território com uma oferta ligada às termas 
ou turismo termal, contando em 2011, com 6 estabelecimentos hoteleiros (1,4% dos 
estabelecimentos do Algarve), reunidos em diversas categorias, e uma capacidade de receção 
máxima instalada de 393 hóspedes (vd. quadro 9.1), ou seja, 0,4% da capacidade do Algarve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trata-se portanto de um concelho com uma baixa oferta turística embora com indicadores de 
evolução muito positivos nos últimos 10 anos em que a capacidade de alojamento aumentou cerca 

Figura 9.4 
Número de empresas classificadas em algumas atividades terciárias, Monchique (2010)

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Algarve (2001 a 2012) 
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Informação e de comunicação

Actividades imobiliárias

Consultoria, científicas, técnicas e similares

Administrativas e dos serviços de apoio

Educação

Saúde humana e apoio social

Artísticas, de espectáculos, desportivas e recreativas

Outras actividades de serviços

Quadro 9.1 
Número de empresas classificadas em algumas atividades terciárias, Monchique (2010) 

 
Categoria N.º Estabelecimentos Capacidade Capacidade (%) 

Hotel 1 26 (6,6%) 
Pensões 2 58 (14,8%) 
Outros* 3 309 (78,6%) 

*Estalagens, Pousadas, Motéis, Hotéis-apartamentos, Aldeamentos turísticos ou Apartamentos turísticos 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Algarve (2001 a 2012) 
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de 214,4% (125 para 393 hóspedes), (vd. figura 9.5), se bem que isso se tenha devido a apenas à 
instalação de mais um estabelecimento hoteleiro (5 em 2001). 
 
Quanto à procura turística do concelho, numa breve análise da evolução dos principais 
indicadores nos últimos 10 anos (de 2001 a 2011), há a destacar, nomeadamente, que: 
 
a. o número de hóspedes aumentou de 2.293 para 18.907, o que representa um acréscimo de 

724,6%. No Algarve, para o mesmo período, o acréscimo foi de 54,0%; 
b. o número de dormidas aumentou de 4.572 para 50.924, o que representa um acréscimo de 

1013,8%. Para o Algarve, para o mesmo período, o acréscimo foi somente de 0,6%; 
e. há um elevado peso relativo das dormidas de cidadãos nacionais em Monchique(41,6% em 

2011), ao contrário do que ocorre para o Algarve (27,0% em 2011) (vd. figura 9.6); 
f. a estada média (dias) nos estabelecimentos hoteleiros de Monchique aumentou, entre 2001 e 

2011, de 2,0 para 2,7 dias, quando na região, baixou de 7,1 para 4,6 dias; 
g. os proveitos de aposento nos estabelecimentos hoteleiros de Monchique aumentaram, entre 

2001 e 2011, de 461.837 para 1.128.727€ (um aumento na ordem dos 144%;); 
h. há um esbatimento gradual da sazonalidade, ao contrário do que acontece no Algarve;. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.5 

Capacidade de alojamento dos estabelecimentos 
hoteleiros, Monchique (2001/2011) 

Figura 9.6 
Dormidas (%) de turistas nacionais, Monchique (2001/2011) 

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Algarve (2001 a 2012) 

 

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Algarve (2001 a 2012) 
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10. PATRIMÓNIO E RECURSOS NO CONCELHO. UMA 
APROXIMAÇÃO AO SEU CONHECIMENTO 

 
 
O concelho de Monchique, localizado no extremo sudoeste da Península Ibérica, relativamente 
próximo do litoral, numa área de confluência de massas de ar e com um clima próprio, de origem 
subvulcânica e morfometricamente destacado na paisagem devido à imponência da Serra de 
Monchique, onde as pessoas se ajustaram à natureza, fazem dele um local único. É assim um 
território que encerra elementos patrimoniais e recursos de grande valor, dos naturais e 
construídos aos culturais, além inevitavelmente das pessoas “fazedores do território”, como a 
figura 10.1. permite perceber. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.1 
Elementos patrimoniais e recursos do concelho de Monchique 
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DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E RECURSOS NATURAIS  
 
A posição geográfica e caraterísticas da serra de Monchique, nomeadamente, geomorfológicas 
(altimétricas, morfométricas, litológicas, estruturais) conferem-lhe, com efeito, uma posição de 
destaque particularmente no contexto regional.  
 
A altitude que a serra atinge e o seu destaque na paisagem promovem a curiosidade e sua 
atratividade, sendo mesmo a Fóia um local de “peregrinação” obrigatória por residentes no 
algarve e transeuntes/turistas tendo em vista fruir das bacias de visão e visitar o “topo” do algarve, 
ou mesmo acorrer aí para fins de desporto (ciclismo profissional ou de lazer e BTT) como desafio às 
capacidades físicas. Encontram-se assim diariamente excursões organizadas, em autocarro, ou 
particulares a Monchique/Fóia, mas também por ciclistas. Estes são sobretudo notórios ao fim-de-
semana, fazendo de Monchique e da Fóia em particular espaços de desafio. 
  
Do mapa mental e Monchique de todos os que visitam e conhecem este território, está presente 
igualmente, além da paisagem possibilitada pela altitude, o verde relacionado com uma forte 
presença da floresta (como se pôde verificar no mapa da ocupação do solo (vd. figura 7.1 e vd. 

figura 10.2), que pauta de verde grande parte do território da Serra, integrando-a inclusivamente 
uma grande biodiversidade florística (vd. quadro 10.1) da qual se destacam as camélias e as 
“árvores monumentais” (classificadas), que revelam um pouco da história do concelho e da 
conservação das espécies autóctones.  
 
Também a água é um elemento simbólico e com forte presença territorial. A sua presença é 
diversa, desde os planos de água subaéreos permanentes oferecidos pelas albufeiras, de que a 
albufeira de Odelouca é o melhor exemplo, ou de nascentes ao longo das principais rodovias que 
permitem a livre recolha de água, às águas minerais exploradas intensivamente para consumo 
humano (vd. figura 10.3). Estas são aliás um ícone de Monchique, sendo ainda de destacar a 
utilização das águas de Monchique para fins termais no complexo hoteleiro-termal das Caldas de 
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Monchique, e na “Fonte Santa” em Malhada Velha onde a população se desloca com o mesmo fim 
embora sem qualquer estrutura organizada para o efeito (vd. figura 10.4).  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 10.1 
Árvores classificadas do concelho de Monchique 

 
Nome científico Nome vulgar Descrição Lugar Idade 

Magnolia grandiflora L. Magnolia sempreverde Árvore 
isolada 

Junto ao concento de N.ª 
S.ª do Desterro 200 

Platanus x acerifolia Plátano vulgar Árvore 
isolada Barranco dos Pisões 150 

Platanus x acerifolia Plátano vulgar (17 
exemplares) Alameda Pé da Cruz 100 

Araucaria heterophylla 
(Salisbury) Franco Araucária de Norfolk Àrvore 

isolada Quinta do Viador 150 

Araucaria heterophylla 
(Salisbury) Franco Araucária de Norfolk Àrvore 

isolada 
Quinta da Vila de 

Monchique 150 

Quercus canariensis 
Willdenow Carvalho de Monchique Árvore 

isolada 
EN 267, km 32,82 
Alferce-Monchique 150 

Quercus canariensis 
Willdenow Carvalho de Monchique Árvore 

isolada Pomar Velho 200 

Quercus suber L. Sobreiro Árvore 
isolada Barranco dos Pisões 200 

Fonte: www.icnf.pt (adaptado) 
 

Figura 10.2 
A omnipresença do verde na Serra de Monchique   
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A presença da água é ainda notada nas cascatas idílicas de Monchique enriquecedoras da 
paisagem, nomeadamente, de Barbelote (vd. figura 10.5), Penedo do Buraco (vd. figura 10.6) e 
Chilrão (vd. figura 10.7).Com omnipresença em toda a serra está talvez um dos maiores elementos 
patrimoniais identitários. Referimo-nos à litologia dominante da Serra - o sienito nefelínico - única 
no país e rara no mundo intensivamente explorado na pedreira localizada no sítio da Nave (vd. 

figura 10.8). 
 
Fica também na memória de quem vista a Serra o património geomorfológico de grande interesse e 
marcantes que aí ocorre, desde os vales de fratura em “V”, incisivos na paisagem, como o Barranco 
do Demo, junto de Alferce, ou o Barranco dos Pisões, na vertente da Serra exposta a norte. Mas 
talvez tenha maior simbolismo e representação na memória de quem visita a Serra, as formas de 
curiosas no relevo, típicas do modelado em rochas graníticas, ou seja, os castle koppie (vd. figura 
10.9).  
 
 

Figura 10.3 
As águas de Monchique 

 

 

Fonte: http://www.aguamonchique.pt/ 

 

Figura 10.4 
Fonte Santa (Malhada Velha) 
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Figura 10.6 
Cascata (Penedo do Buraco)  

 

 
 

 

 

Figura 10.7 
Cascatas (Chilrão) 

 

Figura 10.5 
Cascata (Barbelote) 

 

Figura 10.8 
Pedreira a céu aberto de Sienito Nefelínico (Nave) 
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Sem prejuízo de outras, estas formas de relevo que constituem blocos de rochas que parecerem ter 
sido empilhados – embora resultem da desagregação da rocha por força da erosão – e que ocorrem 
um pouco por toda a Serra com particular destaque para o cerro dos Picos, Picota e Fóia, parecem 
prender a atenção de quem visita a Serra se atendermos aos inúmeros exemplos de representação 
dessas formas que ocorrem na Fóia (vd. figura 10.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.9 
Castle koppie (Fóia) 

 
 

Figura 10.10 
Representação simbólica por pessoas de Castle koppie (Fóia) 
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No modelado da Serra de Monchique, sem prejuízo de fenómenos geomorfológicos de grande 
interesse científico – escarpas de falha, caixas de falha, vales de fratura, domos, pias, etc. -, 
destaca-se a evolução das rochas por um processo de meteorização física designados por 
disjunção esferoidal ou exfoliação, i.e., a desagregação das rochas por “descamação” ou em forma 
de cebola (vd. figura 10.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E RECUROS CONSTRUÍDOS 
Os elementos patrimoniais e recursos construídos não são no concelho de Monchique de uma 
riqueza e diversidade que per se potenciem a sua competitividade no contexto do algarve. Ainda 
assim, o património existente fortalece a sua identidade e permite que da sua valorização em rede 
(ou de complementaridades de produtos e elementos) seja uma força do concelho. 
 
Em destaque colocam-se as “chaminés de saia” (vd. figura 10.12), efetivamente únicas no país e 
que conferem singularidade ao concelho. Contam-se cerca de 15 chaminés de saia no concelho 
estando a maioria concentradas na vila de Monchique e algumas aparentando alguma degradação. 

Figura 10.11 
Evolução das rochas por disjunção esferoida (vila de Monchique) 
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Não menos importante, do património construído do concelho fazem ainda parte os elementos 
religiosos, nomeadamente, as Igrejas e Ermidas e elementos específicos que as compõem, de um 
modo geral em bom estado de conservação (vd. figuras 10.13), além do convento da Nossa 
Senhora do Desterro, sob a vila de Monchique, em elevado estado de degradação (vd. figura 
10.14). 
 
A vila de Monchique, embora não disponha de elementos patrimoniais exuberantes, tem 
importantes edifícios e conjuntos de edificados de arquitetura vernacular muito homogénea do ponto 
de vista morfotipológico, por vezes burgueses, que marcam uma forte presença no espaço central 
da vila, nomeadamente, na área junto da Igreja (Rua da Igreja/Travessa central), Praça Alexandre 
Herculano, Largo da Misericórdia/Rua do Doutor Samora Gil, ou ainda na Rua do Castelo/Caminho 
do Convento, Rua João de Deus/Rua de São Sebastião, Largo do Comendador José Joaquim Água 
e/ou a Rua do Viador, Calçada de Santo António, entre outras (vd. figuras 10.15 e 10.16). 
 

Figura 10.12 
“Chaminés de Saia” em Monchique 

 

  
Nota: Á esquerda uma chaminé de saia no interior da vila de Monchique, apresentando um relativo estado de degradação; à direita uma 
“chaminé de saia” salvaguardada e recuperada pelo Município, com símbolo indentitário. 
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Figura 10.14 
Pormenor da fachada do Convento Nossa Senhora do Desterro 

 

 

Figura 10.13 
Exemplo de elementos religiosos. Igreja e porta de igreja 

 

  
 



 
 

 

 
Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                          

 
107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O espaço urbano de Monchique é ainda enriquecido com diversos chafarizes/fontanários que 
assinalam a forte presença de água (vd. figura 10.17). Do ponto de vista arquitetónico e da 
qualidade do espaço urbano, são as Caldas de Monchique que assumem um maior significado, com 
uma arquitetura burguesa de meados do século passado e recentemente recuperada é um ex-libris 
do concelho (vd. figura 10.18) 
 

Figura 10.16 
Cruzamento Rua Doutor Samora Gil/Rua do Revez Quente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Um espaço nobre na vila de Monchique, com 
edifícios vernaculares em bom estado de 
conservação, morfotipologicamente idênticos e de 
um modo geral sem elementos dissonantes. 

 

Figura 10.15 
Praça Açexandre Herculano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Conjunto de edifícios 
vernaculares nobres na vila de 
Monchique. 
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Do ponto de vista do património construído destaca-se ainda no concelho de Monchique, entre 
outras, aldeias com grande singularidade e enquadramento, destacando-se a aldeia de Barbelote, 
na vertente oeste da Serra de Monchique e que se avista na subida para a Fóia (vd. figura 10.19). 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.17 
Chafariz na Rua do Prior Francisco J. Melo 

 
 

Figura 10.18 
Espaço central nas Caldas de Monchique 

 
 

 

Figura 10.19 
Aldeia (abandonada) de Barbelote 
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De registar ainda do ponto de vista do património construído-arqueológico as ruínas do Castro de 
Alferce, em elevado estado de degradação, sendo apenas detetado por um olho mais experiente e 
atento. Este espaço não está a sofrer qualquer valorização ou aproveitamento (vd. figura 10.20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A existência e singularidade de todos estes elementos, dos naturais aos construídos, que constroem 
a paisagem do concelho de Monchique, e particularmente da Serra, tem servido de inspiração e 
mote ao Município para a valorização e promoção do território, nomeadamente, através da criação 
recente de múltiplos percursos temáticos, entre outros, a “rota das Camélias”, das “árvores 
monumentais” e da geologia, da “chaminés de saia”, entre outras (vd. figura 10.21). Por fim, 
assinalar os elementos de natureza cultural imateriais. 
 
DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E RECUROS CULTURAIS 
O concelho de Monchique, certamente devido à sua posição e enquadramento geográfico, bem 
como características específicas relacionadas com a Serra, apresenta um modus vivendi da 

Figura 10.20 
Castro de Alferce 

  
 
Nota: Na foto à esquerda constata-se em primeiro plano um conjunto de blocos erráticos, porventura partes da estrutura do 
Castro; á direita um depósito para armazenamento de água talhado no sieníto. 
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população singular, adaptado às suas condições do território. Apresenta assim, à semelhança do 
que ocorre um pouco por todo o país usos e costumes locais que se manifestam em expressões 
culturais diversas de âmbito religioso, económico e desportivo.  
 
Em relação às não religiosas, destacam-se as feiras ligadas aos produtos locais, como seja: 
 
1. a feira dos enchidos tradicionais, que ocorre no primeiro fim de semana de Março de cada ano; 
2. a feira de artesanato e produtos locais de Marmelete, que ocorre no último fim de semana de 
Julho; 
3. a feira do presunto que ocorre no mês de Julho; 
4. a feira anual de Marmelete em Setembro; 
5. a feira de artesanato “Artchique”, em Monchique no primeiro fim-de-semana de setembro; 
6. a feita anual de Monchique, no quarto fim de semana de Outubro; 
7. a festa da castanha em Novembro, em Monchique. 
 
Dos eventos religiosos de destacar a festa de Santo António em Marmelete (Julho ou Agosto) ou a 
festa de São Romão em Alferce. 
  
A maioria das feiras/festas não religiosas tem como objetivo a promover os produtos locais, 
incluindo artesanato, que constituem simultaneamente um património e um recurso de excelência 
de Monchique. Entre esses destaca-se o medronho, a melosa, os licores, o mel, as castanhas, 
doçaria tradicional onde se inclui a promoção do bolo do tacho, os enchidos, e os doces tradicionais, 
entre outros. Do artesanato sobressaem as cadeiras em tesoura, tradicionais de Monchique. 
 
Mas, o maior recurso de Monchique são as pessoas em nome individual e coletivo, públicas e 
privadas, pois são estas o verdadeiro motor da realidade e quem tem capacidade para dignificar, 
valorizar e potenciar um território. 
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PARTE III. DA AUSCULTAÇÃO DAS SENSIBILIDADES, 
ANSEIOS E PERSPETIVAS DOS ATORES LOCAIS 

SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO. UM 
DIAGNÓSTICO DE SÍNTESE 
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11. O CONTRIBUTO PRÓATIVO E PROSPETIVO DOS 
ATORES LOCAIS 

 
 

11.1. O PROCESSO DE AUSCULTAÇÃO E ENVOLVIMENTO. 
QUESTÕES COLOCADAS E RESPOSTAS OBTIDAS 

 
 
O Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, no dia 28/6/2012, num encontro da 
Assembleia Geral, na sede de Nova York, na declaração que proferiu para comentar os resultados 
da Conferência Rio+20, destacou desde logo a renovação e o reforço dos compromissos políticos 
para o desenvolvimento sustentável deixados nesta conferência, plasmados nomeadamente, no 
ponto 7 do capítulo II, da Declaração “O futuro que nós queremos”. Salientou ainda em quarto lugar 
o papel das “parcerias”, sublinhando que os “governos permanecem no centro. Mas sabemos que 
os governos sozinhos não podem fazer o trabalho. Precisamos da participação ativa e apoio de 
todos os principais grupos da sociedade civil, incluindo o setor privado”. Reforçou assim o ponto 9 
do capítulo II, da Declaração onde se sustenta que “a necessidade de reforçar o desenvolvimento 
sustentável através de esforços coletivos e nacionais, de acordo com o princípio de 
responsabilidades comuns”. O desenvolvimento sustentável não é senão uma distante miragem 
sem os atores locais, empenhado e envolvido ativamente num mundo e numa sociedade melhor. 
 
Neste quadro, o papel dos atores locais – dos cidadãos anónimos às empresas privadas e 
instituições públicas - na A21L_MCH é assumido como fulcral no processo de elaboração e 
implementação. Nesse sentido desenvolveram-se durante cerca de 8 meses de trabalho, diversas 
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campanhas no terreno visando “apropriar-nos do espaço”, i.e., apreender a realidade vivida e 
sentida do concelho de Monchique pelos “fazedores” deste território. Destacam-se: 
 
1. os trabalhos de campo com contatos formais e informais, com cidadãos anónimos, empresários 
e unidades comerciais, realizados ao longo de todo o processo; 
2. as entrevistas individuais aos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia do concelho, com 
visitas de campo guiadas por estes a cada uma das respetivas freguesias; 
3. os três (3) fora de auscultação pública com dinâmicas de grupo de abordagem “bottom-up”, 
diferenciadas em função do tipo e número de atores envolvidos em cada momento, com um total de 
mais de 800 respostas obtidas; 
4. diversas reuniões de auscultação do Executivo, nomeadamente, do Sr. Presidente da Câmara. 
 
No essencial as diversas campanhas de participação preconizaram perceber a sensibilidade, 
anseios e aspirações dos atores sobre o seu território, no quadro geográfico, político, económico, 
ambiental e social atual. Nesse sentido foram colocadas aos atores questões fundamentais sobre 
o concelho, nomeadamente: 
 
1. o que mais gostam, privilegiam ou consideram mais positivo no concelho?; 
2. o que menos gostam, ou que consideram menos positivo ou que carece de mudança?; 
3. de projetos e/ou estratégias que consideram relevantes para tornar o concelho mais próspero 
e atrativo a prazo? 
 
As respostas foram tratadas em gabinete tendo esse processo consistido na integração das 
respostas obtidas com âmbito e/ou alcance comuns em grupos ou domínios de resposta. 
Posteriormente hierarquizados de acordo com o número de respostas e/ou votos atribuídos pelos 
atores. Desse modo, como se pode ver no quadro 11.1, foram obtidas 877 respostas, tendo 
resultado cinco (5) domínios/grupos de resposta, segundo a especificidade de cada uma. 
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Analisar-se-á de seguida individualmente cada uma das questões e respetivas respostas, realçando 
apenas os aspetos mais relevantes e abrangentes, para evitar uma análise exaustiva, mas com o 
objetivos de dar a perceber o seu alcance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 11.1 
Domínios de resposta por cada questão colocada 

 
QUESTÃO 1. O QUE MAIS GOSTA? Respostas (%) 
1. Qualidade de vida, ambiente e recursos naturais 170 58,4 
2. Património cultural e produtos locais 57 19,6 
3. Governança, serviços públicos, identidade e cidadania 41 14,1 
4. Espaço urbano e património construído 14 4,9 
5. Infraestruturas e equipamentos 9 9,0 

∑ 291  
QUESTÃO 2. O QUE MENOS GOSTA?   
1. Estratégia, desenvolvimento, valorização do território e economia local 142 45,7 
2. Demografia e povoamento  67 21,5 
3. Governança, serviços públicos, identidade e cidadania 47 15,1 
4. Acessibilidades, infraestruturas e equipamentos 28 9,0 
5. Ambiente e saúde pública 8 2,6 

∑ 311  
QUESTÃO 3. PROJETOS OU ESTRATÉGIAS PARA O FUTURO   
1. Estratégia de desenvolvimento, valorização do território e economia 
local 

121 44,0 
3. Espaço urbano, património construído e natural 42 15,3 
4. Acessibilidades, infraestruturas e equipamentos  46 16,7 
5. Ambiente e saúde pública 8 2,9 
6. Governança, serviços públicos, identidade e cidadania 58 21,1 

∑ 275  
Total 877  
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11.1.1.  SOBRE O QUE OS ATORES MAIS GOSTAM 
 
Do total de respostas obtidas sobre o que os atores de Monchique mais gostam ou privilegiam no 
concelho, ou seja 291 respostas, resultaram cinco domínios de resposta - (1) qualidade de vida, 
ambiente e recursos naturais, (2) património cultural e produtos locais, (3) espaço urbano e 
património construído, (4) infraestruturas e equipamentos e (5) governança, serviços públicos, 
identidade e cidadania. Destes sobressai claramente no âmbito das suas preferências, com um total 
de 58,4 respostas/votos (170), o domínio relativo á qualidade de vida, ambiente e recursos 
naturais. Neste caso é realçado pelos atores o património natural, a biodiversidade e paisagem que 
a serra de Monchique encerra pautada pela floresta, pelo verde de uma flora densa e bem marcada 
no território, ou pela presença da água. A própria serra – morfometria – é fortemente valorizada 
pelos atores, à qual se faz alusão como um evidente orgulho, parecendo ser esta que determina o 
resto da paisagem e a própria cultura dos Monchiquenses. 
 
Neste âmbito os atores locais valorizam ainda a qualidade de vida que o concelho concede, 
ressaltando o sentimento de segurança existente, bem como a tranquilidade, um ambiente “limpo e 
desafogado”, sem poluição permitindo um estilo de vida saudável. É, com efeito, a qualidade de 
vida, o ambiente e os recursos o domínio que obtém mais repostas pelos atores e portanto o mais 
acarinhado. Deverá pois constituir um vetor estratégico para o desenvolvimento do concelho.        
 
Em segundo lugar das preferências, com cerca de 20% de respostas/votos acolhidos, ressalta o 
domínio de respostas relativo ao património natural e produtos locais valorizando neste âmbito 
os produtos agroalimentares e agropecuários, florestais e bebidas, com destaque para o mel, a 
madeira, os enchidos, cogumelos, a aguardente medronho e melosa ou a cortiça., sobretudo devido 
à sua importância no dinamismo económico, desenvolvimento e imagem do concelho, mas também 
porque são um garante de sobrevivência mesmo em circunstâncias adversas. São, efetivamente, 
produtos de grande qualidade e capacidade de afirmação devido á qualidade, constituindo mesmo 
per se um fator de diferenciação de Monchique e de afirmação deste concelho no setor dos 
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produtos agroalimentares e agroindustriais. A estratégia de desenvolvimento sustentável do 
concelho deverá pois tomar este domínio obrigatoriamente em consideração, reclamando-se a 
necessidade da sua potenciação e valorização, como é apontado pelos atores no âmbito das 
respostas relativas à estratégia adiante analisadas.  
 
A “governança, serviços públicos, identidade e cidadania”, ocorre sensivelmente no meio da 
tabela de preferências, acolhendo 14% das respostas/votos, evidenciando sobretudo no quadro do 
domínio de resposta, a forte identidade local e simultaneamente o espírito de entreajuda e 
solidariedade existente, nomeadamente, entre gerações. É igualmente salientado, ainda que com 
um número de respostas modesto, o espírito e mentalidade aberta e inovadora do governo local.   
 
O “espaço urbano e património construído”, é a categoria que juntamente com as 
“infraestruturas e equipamentos”, acolhem menos votos/respostas em relação ao que os atores 
mais gostam no concelho, a primeira com cerca de 5%, que parece traduzir a fraca presença de 
elementos relevantes embora seja destacado pelos Monchiquenses o Convento de Nossa Senhora 
do Desterro e as termas de Monchique (Caldas) e da Malhada Quente; a segunda com 3% dos 
votos, traduzirá a inexistência de elementos patrimoniais de destaque, embora sejam aplaudidos os 
equipamentos de apoio á infância, o polidesportivo, a ludoteca, as piscinas e espaço internet.  
 

11.1.2.  SOBRE O QUE OS ATORES MENOS GOSTAM 
 
Do confronto com a questão sobre o que os atores locais de Monchique menos se identificam, 
valorizam ou gostam do concelho, resultaram um total de 311 respostas agrupadas em seis (6) 
domínios de resposta (quadro 11.1), designadamente: 
 
a. estratégia, desenvolvimento, valorização do território e economia local; 
b. demografia e povoamento; 
d. espaço urbano, património construído e natural; 
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e. acessibilidades, infraestruturas e equipamentos; 
f. ambiente e saúde pública; 
g. governança, serviços públicos, identidade e cidadania. 
 
Destes, o domínio que acolhe mais respostas, com vantagem substantiva em relação aos restantes 
domínios, incide sobre a “estratégia, desenvolvimento, valorização do território e economia 
local”, refletindo a permanente e comum preocupação de todos com a situação económica atual e 
falta de perspetivas. Neste contexto ressalta do que os atores menos gostam, com um total de 142 
respostas, i.e., mais de 45% das respostas obtidas, a inexistência, até então, de uma estratégia e 
política concretas de desenvolvimento e valorização do território assumidas, partilhadas e 
operacionalizadas no terreno.  
 
Neste âmbito, os atores reconhecem a carência per se de uma promoção estruturada do 
território e o subaproveitamento das potencialidades do concelho no que respeita aos produtos 
locais agroalimentares genuínos e florestais de grande valor, que constituem parte substantiva da 
base económica, e do ponto de vista do potencial turístico, destacando as fontes termais (Fonte 
Santa da Malhada Quente e da Fornalha). Nesta linha apontam ainda como aspeto negativo o fraco 
investimento no concelho, nomeadamente no setor turístico, considerando igualmente relevante a 
monocultura do concelho e estrutura fundiária ou ainda o insuficiente aproveitamento do capital 
humano local como fatores de estrangulamento ao desenvolvimento do concelho. 
 
A concretização da estratégia de desenvolvimento e a sua operacionalização, bem como as 
matérias relativas ao desenvolvimento local devem ser assim um ponto focal da estratégia de 
desenvolvimento no sentido de encontrar caminhos conducentes à reversão da situação. 
 
Se o “espaço urbano e património construído” não é reconhecido como um ponto forte do 
concelho pelos Monchiquenses, segundo se pode deduzir das resposta à questão que procurava 
perceber do que os atores mais gostam, já na questão sobre o que menos gostam este acolhe 
21,5% de respostas, colocando assim este fenómeno geográfico – o espaço urbano e o património 
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construído - como o segundo mais criticado. Os atores locais reconhecem, apontam e relevam aqui 
a grande quantidade de edifícios degradados e devolutos, especialmente na vila de Monchique, 
enfatizando a fraca qualificação da entrada sul. Apontam igualmente o elevado estado de 
degradação do património construído, particularizando o convento da Nossa Senhora do Desterro e 
do Campo arqueológico do Castro de Alferce. A estratégia de desenvolvimento dever pois atender a 
esta matéria que acolhe uma tão elevada atenção dos Monchiquenses laçando no futuro a vontade 
de ver reabilitado o património e qualificado o espaço público.  
 
A categoria relativa à “governança, serviços públicos, identidade e cidadania”, acolhe também 
algumas críticas por parte dos atores locais recebendo cerca de 15% de respostas/votos. E, neste 
caso, ao contrário do que ocorria na resposta ao que mais gosto, o enfoque é dado ao insuficiente 
envolvimento da população na vida cívica do concelho e associativismo, à carência de serviços de 
saúde e ainda à burocracia dos serviços municipais. Deverá pois ser um tema a explorar em sede 
de definição da estratégia atendendo à sua importância para o atores locais consultados. 
 
Dos domínios apurados através das respostas obtidas relativamente à questão sobre o que menos 
gosta no concelho de Monchique, o domínio da “demografia e povoamento”, “acessibilidades e 
mobilidade” e “ambiente e saúde pública” são as que recebem menor atenção, o que significa que 
para os Monchiquenses são os aspetos do território que geradores de menores preocupações.  
 
No que concerne às “acessibilidades, infraestruturas e equipamentos”, que acolhem 9% das 
respostas, é salientada a fraca acessibilidade a Monchique devido à insuficiência de (das) vias e da 
frequência de transportes públicos. É ainda expressivamente anotado a falta de vias destinadas a 
modos suaves de circulação (pedonais-cicláveis) na EN 266 e EN 266-3, reforçando a posição 
sugerindo a elaboração de um plano de acessibilidades e mobilidades particularmente para a vila de 
Monchique tendo em vista “resolver o congestionamento do trânsito” e também reduzir o risco 
resultante da coabitação entre veículos a motor e peões/ciclistas.  
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Relativamente à “demografia a povoamento”, que acolhe ainda assim cerca de 6% das respostas, 
é assinalada a preocupação com o envelhecimento da população e o progressivo êxodo desta para 
os principais aglomerados urbanos no concelho ou para outros concelhos. Atenta-se assim a dois 
fenómenos com fortes inter-relações: o progressivo envelhecimento da população (duplo 
envelhecimento), e o abandono das pequenas aldeias e do campo, acentuando os fenómenos de 
desertificação do interior. 
 
O “ambiente e saúde pública” é o que menos é criticado pelo Monchiquenses, o que aliás 
converge com a resposta dada ao que mais gosta pois o domínio “qualidade de vida, ambiente e os 
recursos naturais”, é o domínio que acolhe mais respostas, como se verificou. 
 
 

11.1.3.  SOBRE PROPOSTAS DOS ATORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
CONCELHO 

 
Quando questionados sobre “que projetos ou estratégias para tornar o concelho mais próspero 
e atrativo” a prazo, as respostas dos atores enquadram-se em cinco (5) domínios, como se pode 
ver no quadro 11.1. 
 
O domínio da “estratégia de desenvolvimento, valorização do território e economia local” é o 
que acolhe o maior número de respostas/votos, i.e., 44,0%. Depreende-se daqui, em reforço do que 
da manifestação dos atores na resposta sobre o que menos gosta, da ansiedade daqueles com o 
desenvolvimento do território e economia local. Os atores apontam como prioridade a necessidade 
de ser efetuada a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), entendido como um instrumento 
fundamental para promover um quadro facilitador do aumento da área de construção para fins 
habitacionais e industriais e para a recuperação do edificado existente. Uma segunda prioridade é 
colocada na aposta do turismo, nomeadamente, de natureza orientado para os produtos 
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específicos de observação de aves, percursos pedestres e fruição da paisagem, ou o turismo de 
saúde e bem-estar - associado ou não ao termalismo, e turismo cultural e gastronomia. 
 
Os atores sabem efetivamente o que pretendem e o que o concelho carece, assumindo em terceiro 
lugar neste domínio de ação, a necessidade de promover os produtos locais endógenos – 
enchidos, medronho, melosa, artesanato, gastronomia, e outros – e acrescentar-lhes valor, 
nomeadamente, através da certificação de origem/qualidade. No sentido de potenciar estes 
produtos, os atores reforçam a necessidade de promover projetos com identidade local 
apostando em fileiras de produtos locais (florestais, agrícolas, ervas aromáticas e medicinais, entre 
outros), e instigam à promoção do concelho no exterior e ao desenvolvimento de parcerias 
(cooperativismo entre atores/empresários) para potenciar produtos e o território. Sugerem ainda 
em reforço deste sentido a criação de uma cooperativa de produtos locais de modo a dar escala 
aos produtos. Incentivam, igualmente, campanhas internas e externas ao concelho e/ou país para 
estimular a compra de produtos locais, como forma de potenciar o seu escoamento e valorização.  
 
Ainda no sentido de potenciar os produtos e o território é lançada a proposta de criar um sistema de 
troca e venda de produtos locais, designadamente produtos certificados e integrados nesse sistema, 
e criar no concelho área(s) de localização empresarial funcionalmente orientadas para o comércio 
e indústria e potenciadoras de sinergias entre os pares e otimização de custos, além de um 
gabinete de apoio ao empresário/criação de microempresas e a criação de uma plataforma web 
para venda e promoção de produtos locais.  
 
Os atores locais apontam também a necessidade de promover o envolvimento da universidade 
no desenvolvimento local através de parecerias para investigação nos setores em que Monchique 
apresenta bem posicionado para ser competitivo da região ao nível internacional. 
 
O domínio de ação “governança, serviços públicos, identidade e cidadania”, segundo a 
designação atribuída, é o que se apresenta em segundo lugar no rank das respostas relativas a 
propostas de projetos e estratégias para o futuro apresentadas pelos atores locais, acolhendo 
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21,1% das respostas. E neste âmbito os atores instigam a que se alterem comportamentos e 
formas de fazer obsoletos na administração que resultem numa maior eficiência desta. Numa 
palavra que se introduzam novas formas de governo local aproximando os cidadãos da decisão 
e promovendo a transparência, celeridade e desburocratização dos serviços e processos.  
 
Os atores aspiram ainda à definição de uma estratégia que integre os jovens, que se revitalizem 
as associações ou que se implemente no quadro da modernização administrativa e enquanto 
parceiro no desenvolvimento, um gabinete de desenvolvimento local e de apoio ao empresário. 
 
Com 15,3% das respostas obtidas relativamente à questão “que projetos ou estratégias para tornar 
o concelho mais próspero e atrativo?” emerge, em terceiro lugar, a preocupação dos atores com o 
“espaço urbano, património construído e natural”. E neste âmbito propõem como estratégias a 
prioridade de ação no espaço urbano e património construído, sugerindo a criação de um 
sistema de incentivos com esse objetivo. Estabelecem ainda como proposta a intervenção no 
espaço público no sentido de o valorizar a qualificar, e particularizam a necessidade de ser 
recuperado e valorizado o caso do convento da Nossa Senhora do Desterro e do campo 
arqueológico do castro de Alferce.  
  
 
 

12. UM DIAGNÓSTICO-SÍNTESE PARA O CONCELHO 
 
 
O território de Monchique, nas suas diversas dimensões geográficas, destaca-se de imediato, até 
aos olhos do menos atento, dos restantes concelhos do Algarve. Desde logo pela morfometria, com 
o destaque da serra de Monchique na paisagem, ou pelo clima em parte determinado por aquela, e 
aos quais o Homem se ajustou. Os Monchiquenses apresentam assim de forma distinta, mesmo 
nos dias de hoje, “invadidos pela globalização”, caraterísticas culturais singulares que se notam no 
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modus vivendi, na ocupação e uso do solo, na gastronomia, nos usos e costumes, bem como na 
forma como produzem riqueza, sem prejuízo de outras.     
 
Deste modo, atentando para o concelho de Monchique de uma forma integrada e holística, da 
análise científica efetuada aos principais elementos biofísicos e socioeconómicos que conferem 
singularidade a Monchique, e da observação empírica resultante do contacto e auscultação com a 
população e atores locais, é possível sistematizar as principais linhas definidoras do concelho. 
Nesse sentido, tentando ser pragmáticos, elaborou-se uma matriz de diagnóstico SWOT1  (vd. 
quadro 12.1) com base na qual, visitando o ambiente interno e externo do concelho, se anotam os 
principais pontos fortes e fraquezas, bem como as oportunidades e ameaças que se colocam ao 
mesmo, os primeiros divididos em seis (6) domínios de diagnóstico e os segundos em três (3) 
domínios, como se pode ver na figura 12.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos pontos fortes identificam-se, sem caráter absolutamente exaustivo, procura-se sistematizar os 
principais aspetos positivos que encerra o concelho em termos de recursos internos que poderão 
contribuir para o seu desenvolvimento. Antagonicamente nas fraquezas destacam-se as 
fragilidades consideradas mais importantes do concelho - “debilidades internas” – em relação às 
                                                             
1 Do inglês, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 

Figura 12.1 
Domínios de diagnóstico SWOT 
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quais é importante promover políticas e ações conducentes a condicionar a sua evolução negativa 
e/ou que permitam minimizá-las e ultrapassá-las.  
 
Já as oportunidades realçam fenómenos externos ao concelho, de contexto geográfico, político, 
económico-financeiro e /ou mesmo legal e instrumental, não obstante poderão ser determinantes 
para o desenvolvimento local e em relação aos quais o concelho não poderá ficará alheio em 
termos de política de desenvolvimento e afirmação – também supra local. As ameaças, na mesma 
lógica das oportunidades, mas de forma antagónica, compreendem fenómenos externos ao 
concelho que poderão ameaçar o desenvolvimento local. Antever estas ameaças é por isso 
fundamental para uma política simultaneamente cautelar e proactiva no sentido de minimizar os 
seus efeitos ou mesmo evitá-los a prazo.  
 

12.1. A MATRIZ SWOT. DESTAQUES NUMA LEITURA INTEGRADA 
 

SOBRE OS PONTOS FORTES  
 

RECURSOS TERRITORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
Atentando para a matriz SWOT (quadro 12.1), no âmbito dos recursos territoriais para o 
desenvolvimento, definiram-se catorze (14) fatores intrínsecos à natureza do concelho que 
constituem potenciais recursos a explorar para potenciar o seu desenvolvimento. De entre estes 
destaca-se, sem ordem substantiva na sua exposição, o enquadramento geográfico do concelho.  
 
Nunca será de mais sublinhar que Monchique, no quadro atual de mobilidade, situa-se a cerca de 
20 minutos de Portimão, uma importante cidade na hierarquia urbana regional, atrativa e 
polarizadora de pessoas, bens e serviços, e a 15 minutos do nó da A22 a Portimão/Monchique. Esta 
dimensão temporal combate a perceção da distância e dificuldade de acesso por vezes presente 
nas pessoas que visitam o concelho e que não contribui para a atratividade local. Esta é aliás uma 
imagem por vezes associada com a morfometria do relevo - a “Serra”. No entanto, numa 
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observação mais atenta ao que ocorre no terreno e do diálogo com visitantes do concelho, a Serra 
de Monchique, devido à sua altitude lança simultaneamente um convite, quase idílico e irrefutável, a 
ser “subida” para deslumbre da paisagem e contemplação do horizonte, e o desafio a desportistas – 
recreativos ou profissionais de ciclismo ou BTT (e porque não corredores de fundo?) - de chegar ao 
top constitui um recurso de Monchique: o “topo do Algarve”. A estratégia de ação para o 
desenvolvimento do concelho deverá assim equacionar a localização e o idílico da serra. 
 
Dos recursos territoriais é ainda de sublinhar a dimensão da sede de concelho, que ainda usufrui de 
área e escala para poder dispor de limitares críticos para a instalação de bens, serviços e 
equipamentos, fundamentais para atrair pessoas, sobretudo se for equacionada a significativa 
variedade (além da qualidade) de recursos e produtos locais (vd. figura 12.2) extremamente 
importantes para potenciar, de forma planeada e deliberada, um maior dinamismo do tecido 
económico produtivo, comercial, empregador. Particularmente os recursos locais, mas também os 
produtos são amplamente reconhecidos pelos atores locais e assumidos como base da riqueza do 
concelho, como se anotou no capítulo 11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12.2 
Recursos e produtos locais singulares do concelho de Monchique 
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Quadro 12.1  

Matriz SWOT para o concelho de Monchique 
 

PONTOS FORTES FRAQUEZAS 

RECURSOS TERRITORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

1. Enquadramento geográfico, resultante de uma relativa proximidade ao 
mar e de uma importante cidade na hierarquia da rede urbana regional;  

2. Morfometria do concelho: “o ponto mais alto do algarve”; 
3. A sede de concelho possui uma dimensão demográfica suficiente para 

reter população proveniente do espaço rural, e atividades, favorecendo a 
obtenção de limiares críticos para a instalação de serviços e 
equipamentos de nível hierárquico superior; 

4. Variedade significativa de recursos e produtos locais com forte 
capacidade de afirmação a um nível supralocal; 

5. Os recursos produtos locais (medronho, enchidos, mel, sienito) fruem de 
uma apreciação e aceitação muito favorável no mercado; 

6. Disponibilidade de água; 
7. Solo florestal e agrícola disponível; 
8. As termas e a água de Monchique; 
9. A morfologia e paisagem dão um forte cunho e singularidade ao território 

e permitem afirmar a sua potencialidade para atividades e turismo ligados 
à natureza; 

1. Relativa interioridade (Monchique “um concelho que fica longe”) 
2. Fragilidades demográficas relacionadas com reduzidos quantitativos 

populacionais, envelhecimento, estagnação no número de efetivos demográficos 
e com o aumento do êxodo da população ativa e abandono das terras; 

3. Incapacidade endógena de substituir gerações;  
4. Despovoamento dos principais lugares, incluindo da vila de Monchique; 
5. Concelho e seus recursos naturais e produtos locais pouco explorados, 

divulgados e valorizados e com fraca penetração e afirmação no mercado, 
supralocal; 

6. Baixo nível de qualificação da população; 
7. Propriedade muito fragmentada; 
8. Clima pode pontualmente ser adverso, sobretudo nos setores de maior altitude da 

Serra e nos vales mais encaixados e profundos; 
9. Morfologia muito movimentada determina limitações na prática agrícola e/ou no 

processo de urbanização; 
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10. Rede de percursos temáticos, como um produto turístico; 
11. Num cenário concelhio de relativa estagnação, dinâmica demográfica 

positiva na Vila sede de concelho; 
12. Estrutura etária menos envelhecida na sede de concelho; 
13. Dimensão do espaço urbano para uma ação integrada;  
14. Capital humano; 

 
POVOAMENTO, ESPAÇO URBANO, PATRIMÓNIO E CULTURA 

15. Tendência para a progressiva concentração demográfica, favorável à 
sede de concelho e às sedes de freguesia; 

16. Singularidade e riqueza do património natural; 
17. Assinalável qualidade paisagística e ambiental, fomentadora dos lazeres e 

turismo (valor da paisagem, como forma de qualificar a procura turística); 
18. Existência de inúmeras caraterísticas locais que podem constituir produtos 

turísticos; 
19. Rede de percursos temáticos, de grande valor e diversidade; 
 

10. Áreas de povoamento disperso/difuso trazem dificuldades à disponibilização de 
serviços, infraestruturas e equipamentos a toda a população, e aumentam a 
vulnerabilidade do território aos incendidos; 

11. Incapacidade da sede de concelho desenvolver funções de âmbito 
supramunicipal; 

12. Entrada sul da vila de Monchique pouco qualificada e valorizada  
13.  Espaço “central-histórico” da vila de Monchique empobrecido com alguma 

degradação e pouco atrativo; 
14. Grande expressão do edificado degradado, especialmente nas sedes de 

freguesia; 
15. Fraca qualificação do ambiente urbano;  
16. Concelho, incluindo as sedes de freguesia sem elementos patrimoniais muito 

ricos e diversificados e o património existente apresenta fraca atratividade; 
17. Elementos patrimoniais mais relevantes degradados ou devolutos, à exceção dos 

elementos religiosos; 

 



 
 
 

                                               Agenda 21 Local de Monchique. Uma Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                           

128 

18. “Novos espaços” construídos pouco qualificados (o “Bairro Azul”);  
19. Inventário e caraterização do património insuficiente; 
20. Inexistência de habitação a custos controlados; 
21. Preços elevados de prédios urbanos e rurais; 
22. Eventos culturais carecem de maior visibilidade; 

EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS URBANAS E ACESSIBILIDADES 

 

20. Os equipamentos públicos existentes têm uma boa qualidade; 
21. Rede viária interurbana com estado de conservação razoável; 
22. Saneamento básico com taxa de cobertura suficiente; 

 

23. Importantes estrangulamentos às acessibilidades e mobilidade; 
24. Coabitação forte e perigosa de veículos com peões nas localidades, sobretudo no 

interior da sede de concelho; 
25. Estacionamento pontualmente desordenado na interior das localidades e 

insuficientes espaços para estacionamento ordenado; 
26. Automóvel veículo de excelência para deslocações, mesmo em pequenas 

extensões; 
27. Inexistência de práticas para a implementação e de redes para utilização de 

modos suaves de deslocação e para pessoas com mobilidade reduzida; 
28. Forte pressão do tráfego de atravessamento no interior das localidades, 

sobretudo de Monchique;  
29. Rede de equipamentos coletivos (escolares e de saúde) incipientes; 
30. Infraestruturas de comunicação e informação com cobertura insuficiente;  
31. Serviços (educação, saúde, banca) insuficientes; 
32. Forte dependência de transporte individual para deslocações supralocais; 
33. Infraestruturas de água e saneamento antigas; 
34. Equipamentos desportivos pouco diversificados; 
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PONTOS FORTES FRAQUEZAS 

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E DINAMISMO ECONÓMICO 

35. Presença de atividades relacionadas com recursos e produtos tradicionais 
locais (pedra, água, madeira, medronho, enchidos, mel, paisagem, 
gastronomia) com relevante peso na estrutura de emprego e economia 
local, podem e devem incorporar inovação e criar valor acrescentado na 
economia local; 

36. Algum dinamismo empresarial inspirador associado aos produtos locais;  
37. Prática de aproveitamento florestal (madeira, cortiça); 
38. Uma visão clarificada para o desenvolvimento e elaboração do PDM; 

 
 

35. Tradição e ambiente empresarial incipientes;  
36. Tecido empresarial e atividade industrial com pouca expressão e diversificação 

face aos recursos naturais e produtos locais existentes e potenciais no concelho; 
37. Carência de uma estratégia para captação de investimento;  
38. Carência de projetos estruturantes/âncora para o desenvolvimento; 
39. Carências de áreas de localização empresarial e comercial; 
40. Inexistência de serviços de apoio à atividade industrial, suscetíveis de incorporar 

valor acrescentado aos produtos locais; 
41. Dinamismo/capacidade de iniciativa e empreendedorismo dos atores locais 

incipiente face à potencialidades do território; 
42. Falta de cooperativismo e/ou associativismo entre os atores locais, necessária 

para promover ganhos de escala dos produtos e território; 
43. Baixo espírito de parceria e cooperação empresarial; 
44. Desemprego/falta de oportunidades de emprego; 
45. Base económica não competitividade com ações isoladas; 
46. Atividade agrícola, silvícolas e florestal carecem de inovação e de iniciativas 

cooperantes;  
47. Restauração e serviços poucos qualificados; 
48. Falta de inovação no comércio local; 
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49. Fracos recursos económicos (Município); 
50. Fraco aproveitamento da população não ativa; 
51. Recursos humanos especializados em número reduzido; 
52. Subaproveitamento e valorização do saber fazer tradicional; 
53. Atividades relacionadas com o turismo incipientes; 
54. Potencial turístico do concelho subexplorado e subaproveitado; 
55. Inexistência de uma “imagem-marca” única para os produtos de Monchique e do 

próprio concelho-território (que poderá ser a mesma); 
GOVERNÂNCIA, IDENTIDADE E CIDADANIA 

27. Forte sentimento de pertença e identidade com o território: “ser 
Monchiquense”; 

28. Monchique dispõe recursos naturais, capital humano, produtos locais e 
cultura que lhe conferem uma identidade forte e genuína; 

29. Dinamismo do município na concretização de uma estratégia de 
desenvolvimento e na afirmação de uma política de governação que 
materialize os princípios de subsidiariedade e parceria (participação); 

30. Há população interessada em potenciar e valorizar o território; 
31. População solidária e acolhedora;  
32. Eventos culturais para com grande importância a nível local; 
33. Ritmo de vida; 

56. Processos conducentes a promover uma participação pública ativa incipientes; 
57. Cultura de cidadania pouco enraizada; 
58. Tradição de governo local distante, não promotora da participação e envolvimento 

ativo da população na tomada de decisão;  
59. Carência de cooperativismo e/ou associativismo; 
60. Serviços públicos burocráticos; 
61. Carência de uma “marca-Monchique”, forte, marcante e genuína relacionada com 

os seus recursos naturais e produtos locais; 
62. Distanciamento da população do poder; 
63. Informação contínua e formação ao longo da vida; 

AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA 

34. Qualidade ambiental (paisagem, poluição muito reduzida, baixo ruído em 
geral, água com qualidade) 

64. Focos de poluição associados às suiniculturas; 
65. Concelho com elevada perigosidade a incêndios florestais  
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35. Qualidade de vida (segurança, tranquilidade, ritmo de vida, etc.)  
36. Sentimento de segurança pela população; 
37. Envolvência rural das sedes de freguesia 

 

66. Algumas áreas com elevada suscetibilidade a fenómenos perigosos (movimentos 
de massa e cheias e inundações); 

67. Espaços florestais carecem de limpeza;  
68. Fraca cobertura da rede de ecopontos 
69. Elevado ruído e pressão ambiental no território e pessoas provocados pelo 

tráfego automóvel na principal via que atravessa a vila de Monchique; 
70. Elevado risco de acidentes rodoviários entre carros e peões ou ciclistas na sede 

de concelho e também em toda a EN 266 desde o início do concelho (sul); 
71. Edifícios degradados e interstícios “rurais” em solo urbano são um perigo para a 

segurança e saúde pública; 
72. Fraco sentido, responsabilidade e sensibilidade ambiental das empresas, 

serviços e pessoas. 
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

RECURSOS TERRITORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

38. Uma política de ordenamento do território e urbanismo mais orientada 
para a reabilitação urbana, do que para a expansão dos perímetros 
urbanos; 

39. A tradição do turismo no Algarve e o concelho de Monchique com as suas 
especificidades; 

40. A procura crescente por parte das pessoas de produtos, lugares e de 
experiências marcantes; 

73. A incapacidade do concelho aproveitar as oportunidades decorrentes dos 
recursos naturais, produtos locais e contexto locativo; 

74. A incapacidade de se gerarem sinergias entre atores locais para ganhar escala e 
aproveitar escalas de oportunidade emergentes 

75. Insuficiente inovação e qualificação dos produtos, lugares e serviços; 
76. Incapacidade de qualificar pessoas e alterar mentalidades; 
77. Fraca agressividade na valorização e promoção do território; 
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41. A crescente forma de fazer turismo através do autocaravanismo; 
42. Ampla procura por destinos turísticos acessíveis; 
43. As Tecnologias de Informação e Comunicação para promoção do 

concelho e venda dos produtos locais; 
44. Trabalho e desenvolvimento local em rede (parcerias interconcelhias e 

interfreguesias); 
45. A albufeira de Odelouca; 

78. Incapacidade de se gerarem lógicas de ordenamento do território e 
desenvolvimento em rede; 

79. Pouco incentivo e formação nacional para uma cultura empreendedora e para se 
assumirem riscos, mesmo que controlados; 

80. Incapacidade financeira dos atores e país par fazer face a estrangulamentos 
existentes no território (das barreiras físicas à poluição e outras). 

POVOAMENTO, ESPAÇO URBANO, PATRIMÓNIO E CULTURA 

46. Quadro de referência estratégico apela à reabilitação urbana e 
valorização do património; 

47. Uma adequada promoção e divulgação do património, além de lhe dar 
uma “nova vivência”, levará a um novo olhar sobre a região e o concelho; 

48. Valorização e aposta na promoção do património local, levará ao aumento 
da estada média de turistas na região e consequentemente de divisas 
deixadas na economia local; 

81. Política nacional para a reabilitação urbana não estimuladora da prática no 
terreno; 

82. O acentuar da crise económica pode inviabilizar movimentos de reabilitação das 
áreas urbanas e castrar possibilidades de recuperação do património; 

83. Dificuldades financeiras globais podem acentuar a degradação do espaço urbano 
e desincentivar projetos mais audazes de valorização e aproveitamento do 
espaço rural e da natureza que o concelho encerra; 

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E DINAMISMO ECONÓMICO 

49. Alteração do paradigma de desenvolvimento, não alicerçado 
exclusivamente na construção e imobiliário; 

50. Conjuntura económica desfavorável, poderá ser uma oportunidade para 
um território que não tem na base do seu desenvolvimento apenas o 
turismo e o imobiliário, como outros concelhos do Algarve;  

51. Importância crescente dos setores ligados à agricultura, floresta, 
silvicultura e recursos agroalimentares, onde Monchique pode ser muito 

84. Conjuntura económica e financeira internacional instável e desfavorável; 
85. O acentuar da crise económica e financeira do país; 
86. Diminutos apoios à agricultura; 
87. Redução dos fundos estruturais; 
88. Fracos incentivos (fiscais, económicos, ou outros) à criação e emprego e 

crescimento das empresas; 
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competitivo (enchidos, produtos agrícolas de qualidade, mel, medronho, 
ervas aromáticas, cortiça e outros); 

52. A conjuntura económica e financeira, um instrumento incentivador da 
otimização e gestão de recursos, do planeamento e definição de 
prioridades e objetivos realistas, e da transição dos modelos de negócio e 
de desenvolvimento individualistas e segregadores para um modelo 
apoiado em parcerias e cooperação entre atores;  

53. Alguma tendência para a fuga da cidade (das grandes cidades) em 
procura de oportunidades e um estilo de vida mais tranquilo e económico; 

54. Acessibilidade e mobilidade (para todos) como um vetor de 
desenvolvimento estratégico, mesmo na área do turismo; 

55. Emergência de novos produtos e segmentos de turismo; 
56. Qualidade ambiental (sustentabilidade) dos territórios tomados como 

vetores de desenvolvimento estratégico; 
57. A crescente aposta nas energias alternativas (solar, eólica); 
58. Proximidade de Portimão, como cidade polarizadora; 
59. Incentivo à utilização e progressiva massificação das tecnologias de 

informação e comunicação como veículo de promoção e venda; 
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POVOAMENTO, ESPAÇO URBANO, PATRIMÓNIO E CULTURA 

Ainda no que respeita aos pontos fortes do concelho, estes também se manifestam ao nível do 
povoamento, espaço urbano, património e cultura, reconhecendo os atores locais, de forma 
pragmática, as suas riquezas e também limitações. É de assinalar que os “espaços urbanos” do 
concelho, que basicamente compreendem as sedes de freguesia, apresentam uma escala onde 
ainda é possível intervir no sentido da sua valorização e qualificação de forma integrada. 
 
 Quanto ao património, de registar a riqueza da paisagem visual e de cheiros (e sabores), bem 
como a paisagem geomorfológica que a Serra de Monchique integra. No primeiro caso, desde a 
paisagem verde, com uma ocupação específica associada à altitude e mesoclima condicionador 
de uma precipitação assinalável, até à altitude do relevo que convida e instiga à sua “visita” para 
“ver as vistas no horizonte” ou simplesmente para chegar ao ponto mais alto do algarve de forma 
motorizada ou não motorizada, a juntar às exuberantes cascatas e à paisagem geomorfológica 
permitida pela Serra, litologia e estrutura que a compõem, ou as exsurgências (nascentes) ao longo 
de toda a Serra (vd. capítulo 10), o património natural da Serra é inigualável no Algarve. No sentido 
de potenciar e valorizar algum deste património o Município de Monchique já lançou inclusive 
percursos/rotas temáticas, o caso da rota da geologia. 

 

Também o homem é responsável por um importante património em Monchique. Do património 
histórico-construído, destacam-se as singulares “chaminés de saia”, únicas no nosso país, e 
alguns edifícios, como seja e.g., o antigo Convento Nossa Senhora do Desterro sobranceiro à vila 
de Monchique, as edifícios das Igrejas em todo o concelho, e/ou conjuntos de edifícios com 
particular referência para a Rua da Igreja, o Largo da Misericórdia, Rua do Doutor Samora Gil ou a 
Rua do Viador, na Vila de Monchique, ou o setor terminal da Rua Francisco Furtado em Marmelete, 
ou ainda algumas aldeias abandonadas, o caso de Barbelote (vd. capítulo 10). 
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O património cultural, incluindo tradições e costumes e especialmente o património gastronómico 
é digno de referência, destacando-se neste pratos típicos muito bem representados nalguns 
restaurantes locais.    
 

EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS URBANAS E ACESSIBILIDADES 
O concelho de Monchique apresenta ainda como pontos fortes, destacados igualmente pelos atores 
locais, relacionados com a rede de equipamentos e infraestruturas de saneamento locais e o 
relativo bom estado de conservação da rede viária interurbana, sem prejuízo das críticas apontadas 
em sede das “fraquezas” do concelho.  
 

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E DINAMISMO ECONÓMICO 
De entre os pontos fortes do concelho é de sublinhar a existência de um importante conjunto de 
atividades económicas e dinamismo empresarial, já com alguma tradição, relacionados com os 
recursos locais e produtos tradicionais do concelho. Esta dinâmica tem um importante peso na 
estrutura económica ainda que com estruturas organizativas profissionais incipientes e pouco 
ambiciosas, carecendo de alguma qualificação. 
 
De salientar a aposta audaz na concretização de uma estratégia para o desenvolvimento futuro do 
concelho, colmatando uma lacuna, e assim orientando e estimulando os caminhos de ação futuros. 
Esta afirma-se igualmente como fundamental para a revisão do Plano Diretor Municipal de 2.ª 
geração, um instrumento obsoleto face á dinâmica atual do território e conjuntura social, política, 
económica e financeira, relevantes para introduzir dinamismo no concelho. 
 

 GOVERNÂNCIA, IDENTIDADE E CIDADANIA 
No concelho de Monchique há um sentimento de pertença e identidade com o território, manifesta 
com o orgulho de “ser Monchiquense” e de fácil perceção quando em contacto com a população. O 
quadro geográfico de Monchique constitui o fator determinante para esta identidade, muito 
contribuindo o modus de vida, usos e costumes da população, grande parte com uma forte relação 
com a terra e com a exploração dos recursos locais. De corre daqui igualmente a produção de 
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produtos genuínos e de grande valor, como seja o medronho, a melosa ou o mel e os enchidos, que 
contribuem de sobremaneira para reforçar o sentimento de pertença e identidade. Entre outros, as 
feiras dos enchidos e medronho, com um forte acolhimento pela população são, com efeito, 
manifestações culturais desse sentimento. Este aliás é bem notado quando a população é chamada 
a dar o seu contributo para apoiar a concretização de uma estratégia de desenvolvimento, onde se 
aferiu de um forte empenho em valorizar o “seu” território. 
 
O próprio Município está absolutamente empenhado e comprometido na valorização do território, 
não apenas com projetos materiais de sua iniciativa ou por si incentivados e promovidos, mas 
através de iniciativas e políticas de governação que fomentem a cidadania e aproximem decisão 
dos verdadeiros interesses e aspirações da população-atores locais, materializando no terreno os 
princípios de parceria e subsidiariedade. A A21L_MCH e os respetivos momentos de auscultação 
pública são a melhor expressão desta nova atitude política. Procura-se assim igualmente 
incrementar uma cultura de democracia participativa. 
 

AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA 
Dos aspetos positivos do concelho amplamente enunciados pelos atores ou por quem visita o 
concelho, é a qualidade de vida da população traduzida na qualidade ambiental (qualidade da água, 
biodiversidade, extensas áreas de bosque e floresta, fracos níveis de poluição sonora e gasosa, 
etc.), e forte sentimento de segurança que existe. A potenciação da atratividade do concelho não 
poderá pois negligenciar estes aspetos qualificadores observando-os de forma integrada.  
 

SOBRE OS PONTOS FRACOS  
 
Não obstante os pontos fortes, o concelho de Monchique encerra igualmente importantes fraquezas 
que exigem uma atenção particular no sentido de minimizar os seus efeitos e/ou que se acentuem.   
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RECURSOS TERRITORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
Não obstante o enquadramento e caraterísticas geográficas do concelho enunciadas, este não é um 
concelho litoral – onde tem ocorrido uma maior pressão humana e de investimento, sobretudo 
imobiliário (não relevante para Monchique) – e a relativa interioridade associada a uma perceção 
que a acentua, contribui para que Monchique seja tomado como um concelho periférico. A 
estratégia de desenvolvimento deverá pois combater este sentimento e perceção e ainda diminuir 
distâncias relativas aos principais nós de acesso, minimizando a distância-tempo/distância-conforto 
ou mesmo distância-custo e absoluta. 
 
Uma das fortes fragilidades do concelho relaciona-se com a demografia, relacionadas esse 
essencialmente com os quantitativos populacionais existentes e sobretudo com a capacidade de 
captar e reter população jovem que permita contribuir positivamente para o crescimento natural e 
rejuvenescimento da população. Há limiares mínimos demográficos que não poderão ser atingidos 
sob prejuízo de se tornar insustentável a manutenção de equipamentos, infraestruturas ou mesmo a 
potenciação da atratividade. É um fator a não descurar na política de desenvolvimento local, pois as 
pessoas são a alma do território e a sua razão de ser. 
 
Não obstante algum dinamismo económico associado aos recursos e produtos locais, e do grande 
valor destes, constata-se no terreno uma atividade sem escala e organização para se tornar poder 
afirmar-se num mercado supralocal/regional, mesmo num mercado “gourmet”. É fundamental criar 
mecanismos que potenciem a qualificação profissional, a parceria/cooperativismo entre atores, de 
forma a que estes possam otimizar custos de produção, divulgação e promoção, etc., e instigar os 
atores económicos locais a serem ambiciosos na afirmação dos seus produtos em mercados mais 
extensos, nacionais ou mesmo supranacionais, criando escalas geográficas e/ou aproveitando 
escalas de oportunidade emergentes. Deste modo não apenas se potenciam oportunidades de 
riqueza local, mas ainda se estimula a economia local através da criação de emprego – fundamental 
para a atratividade de um território. 
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POVOAMENTO, ESPAÇO URBANO, PATRIMÓNIO E CULTURA 
Não obstante os pontos fortes que o concelho encerra do ponto de vista do sistema de povoamento, 
espaço urbano, património e cultura, neste âmbito há também fraquezas a colmatar. De referir, em 
primeiro lugar, que a tendência a alguma dispersão do povoamento introduz dificuldades sistema de 
povoamento, à disponibilização de serviços, infraestruturas e equipamentos a toda a população, o 
que não contribui para a coesão social. A dispersão existente no povoamento aumenta igualmente a 
vulnerabilidade do território aos incêndios florestais. 
 
Uma outra fraqueza a destacar em Monchique relaciona-se com o espaço urbano e corresponde à 
incapacidade que a sede de concelho, ou as restantes sedes de freguesia, têm para desenvolver 
funções de âmbito supramunicipal e por inerência dispor de uma área de influência relativamente 
exígua. Há pois uma grande dependência de centros polarizadores, atrativos e com funções 
centrais supramunicipais.  
 
Entre as fragilidades do concelho relacionadas com o espaço urbano é importante destacar a 
inexistência de espaços centrais históricos relevantes. Mesmo a sede de concelho apresenta-se 
relativamente empobrecido, sem elementos patrimoniais distintos e diferenciadores à escala 
regional, além de que apresenta alguma degradação e, especialmente, valorização e qualificação. É 
pois uma área de intervenção a ser privilegiada de modo a conferir a Monchique maior dignidade e 
atratividade através da qualidade do seu espaço e ambiente urbano. A entrada da vila de 
Monchique – a primeira “imagem”/o que poderá constituir o “cartão de visita” -, sensivelmente desde 
o início da rua Serpa Pinto até ao Largo dos Chorões, é um claro exemplo da fraca qualificação que 
o espaço urbano apresenta (além de fraca funcionalidade). É uma área sobre a qual deverá haver 
uma atenção e esforços suplementares no sentido de promover a sua requalificação e valorização 
em termos de ambiente urbano, funcionais, de segurança e acessibilidade.  
 
Sobre a atividade cultural de Monchique, de sublinhar a fraca visibilidade que têm as diversas 
iniciativas e eventos. Além de uma maior divulgação, reclama-se uma atitude agressiva de 
marketing territorial. 
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EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS URBANAS E ACESSIBILIDADES 
No concelho de Monchique constata-se desde logo, e que os atores locais enunciam com 
veemência, fortes estrangulamentos nas acessibilidades e mobilidade, tanto intraurbana devido à 
falta de uma maior frequência e qualidade dos transportes públicos, como ainda intraurbana. Neste 
caso, a vila de Monchique, por constituir a sede de concelho e com escala urbana no contexto do 
concelho, é onde se verificam os principais estrangulamentos. Estes fazem-se sentir um pouco por 
todo o espaço urbano relacionados com uma intensa e perigosa coabitação entre veículos 
motorizados – ligeiros e pesados – com os peões, particularmente relevante ao longo de toda a Rua 
Serpa Pinto-EN 266 até à área do heliporto, com o trânsito desordenado ou permanentemente 
presente no espaço, e sem espaços/redes para a utilização de modos suaves de deslocação, e/ou 
práticas que os incentivem, nomeadamente, para pessoas com mobilidade reduzida. É um domínio 
de ação e uma abordagem que deverá ser privilegiado a prazo de modo a qualificar vila de 
Monchique, tornando-a mais acessível, funcional, confortável e perigosa do ponto de vista 
rodoviário. Sugere-se uma abordagem no âmbito das acessibilidades com base no design for all, 
transversal não apenas ao espaço público, mas também ao comércio e serviços, podendo per se 
potenciar o turismo acessível – uma forma de turismo onde Monchique poderá destacar-se. 
 
Dever-se-á ainda sublinhar que uma das fraquezas de Monchique reside na baixa diversidade de 
equipamentos e serviços, se comparado com centros polarizadores próximos.   
 

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E DINAMISMO ECONÓMICO 
Não obstante a dinâmica económica existente, se considerarmos a base económica e empresarial 
como vetores fundamentais de crescimento e desenvolvimento local, talvez não seja displicente 
considerar que uma das fraquezas essenciais do concelho de Monchique reside na incipiente 
tradição, ambiente e tecido empresarial e industrial, nomeadamente, relacionado os produtos locais 
e de escala supramunicipal. Constata-se no terreno, com efeito, algum dinamismo, embora de 
âmbito familiar e pouco especializado, sem escala de afirmação e agressividade para penetrar em 
mercados mais abrangentes, salvo raras e bem-sucedidas exceções.  
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O território, reúne efetivamente condições para uma maior capacidade de afirmação e geração de 
emprego local, devendo a experiência do “saber-fazer” de Monchique associar-se a novos e mais 
agressivos modelos de gestão que passarão necessariamente pela qualificação dos serviços, 
pessoas – mesmo ao nível da restauração e comércio -, processos e merchandising para o 
desenvolvimento e afirmação dos produtos. É fundamental igualmente ganhos de escala e de 
oportunidade para o que se impõe a necessidade de se incrementarem modelo de negócio assentes 
em parcerias entre atores-empresários, aproveitando inclusivamente a oportunidade que o momento 
atual abre para a expansão de economias baseadas em produtos alimentares. 
 
E nesta matéria o concelho de Monchique pode constituir um exemplo de sucesso de 
especialização potenciando os seus produtos, dos agroalimentares aos silvícolas e florestais e 
geológicos, através da operacionalização de uma estratégia integrada de desenvolvimento 
económico local: água, medronho, melosa, mel, cortiça, madeira, doçaria, carne e derivados, frutos 
vermelhos, cogumelos, entre outros onde Monchique já apresenta alguma tradição. Sente-se pois a 
carência, entre outros, de uma “imagem-marca” comum aos produtos locais (e.g., não se entende 
como um bom modelo a disponibilização de mais de 70 marcas de medronho de Monchique!) que 
reflita, simultaneamente, a origem e a qualidade dos produtos locais, campanhas integradas 
proactivas de divulgação/promoção, ou mesmo espaços e momentos de comercialização (inclusive 
balcões de venda virtuais), sem prejuízo de outras iniciativas. Nesta questão, apesar dos escassos 
recursos financeiros dos diversos atores, inclusive do Município, este poder ser um parceiro 
fundamental fomentando sinergias entre os atores, promovendo a “imagem-marca” Monchique, 
facilitando e promovendo processos de certificação de produtos (mesmo que apenas de âmbito 
Municipal associados a regulamentos específicos), etc.   
 
Uma lacuna que hoje começa a ser ultrapassada com as diversas iniciativas da autarquia para a 
afirmação do turismo como base da estratégia de desenvolvimento local e com a reabilitação das 
unidades hoteleiras existentes e o aparecimento de novas com grande potencial, o turismo de 
Monchique consubstanciou-se essencialmente, num passado recente, no termalismo. É pois o 
momento de se afirmar definitivamente um novo modelo de turismo para o território através de 
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produtos ligados ao ambiente/natureza, à saúde/bem-estar, à cultura e produtos locais, e 
naturalmente ao termalismo. A qualificação, contudo, dos serviços e pessoas, bem como dos 
espaços, conferindo-lhes acessibilidade, conforto e funcionalidade, além de valor estético, impõe-se 
como uma prioridade. 
 

GOVERNÂNCIA, IDENTIDADE E CIDADANIA 
Monchique carece ainda, à imagem do que ocorre um pouco por todo o território nacional, sem 
prejuízo do esforço e iniciativa do atual executivo de Monchique de que a A21L_MCH é exemplo, de 
aprofundar os processo de participação pública ativa, de cidadania através uma nova prática de 
governo local (governância), aproximando a decisão dos atores locais mediante processos de 
participação pública ativa e materializando no terreno os princípios da parceria, coresponsabilização 
e subsidiariedade. Nessa linha, é também oportuno fomentar a transparência e desburocratizar 
serviços simplificando processos e procedimentos. A própria autarquia deverá ainda assumir-se 
como facilitador de sinergias entre atores, promovendo a cooperação público-privado e/ou privado-
privado, com vantagens win-win. 
 
Enquanto ator privilegiado no desenvolvimento, a autarquia deverá igualmente incrementar 
mecanismos de informação permanentes e para todos, bem como criar as condições conducentes à 
formação ao longo da vida como instrumento de cidadania e de aprofundamento da identidade local.  
 

AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA 
Não obstante o concelho de Monchique s destacar pela qualidade da sua paisagem e ambiente, há 
exceções em relação às quais importa estar atento. De salientar, em concreto os focos de poluição 
pontuais associados à suiniculturas e cuja extensão pode começar a refletir-se na qualidade das 
águas subterrâneas nalguns locais do concelho. É um assunto que merece a maior atenção. 
 
Não menos importante é a suscetibilidade de algumas áreas do território a cheias e inundações, 
mesmo a própria vila de Monchique que no ano de 1997 sofreu talvez a maior inundação já ocorrida 
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no local. Uma grande parte do concelho apresenta uma elevada perigosidade a incêndios florestais, 
relacionada com a extensão de área ocupada por floresta.  
 
Um dos pontos fracos do concelho relaciona-se com a elevada exposição ao ruído que, 
particularmente, a sede de concelho apresenta, nomeadamente, ao longo da principal via de acesso 
– Rua Serpa Pinto-EN 266 - sem prejuízo de outros locais, com função simultânea de distribuição e 
de atravessamento. A juntar ao ruído esta via apresenta ainda uma fraca acessibilidade e um 
elevado risco rodoviário para utilizadores que se deslocam a pé ou de bicicleta. O mesmo se faz 
sentir na principal via de acesso ao concelho até à Fóia, muito utilizadas por ciclistas mas com 
poucas condições de acessibilidade/segurança. 
 

SOBRE AS OPORTUNIDADES 
 

RECURSOS TERRITORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
As oportunidades decorrem de contextos externos e independentes do concelho mas ainda assim 
com implicação sobre o desenvolvimento do território deste. Assim, uma das janelas oportunidade 
que parece estar a adivinhar-se no horizonte para Monchique, advém da emergência de uma 
política de ordenamento do território e urbanismo que privilegia a reabilitação urbana e a 
valorização do espaço público por inerência. Aproveitar essa oportunidade poderá pois representar 
que se ultrapassem alguns estrangulamentos que o desenvolvimento sustentável do concelho exige 
para se dispor dos espaços urbanos mais qualificados e valorizados funcional e ambientalmente 
(das acessibilidades e segurança rodoviária a um espaço urbano mais limpo e ordenado).  
 
Ao mesmo tempo há um movimento crescente a nível internacional (UE, 2010; NECSTouR, 
2012; ENAT 2012), mas já com reflexos a nível nacional e regional (PENT, 2013; RCM 97/2010, de 
14 de Dezembro), conducentes a promover as acessibilidades e mobilidade para todos com 
base no design for all / desenho universal, como condição de uma sociedade mais inclusiva e 
igualitária (BUHALIS E DARCY, 2011; OMT, s/d). Este movimento e abordagem subjacente 
determina intervenções holísticas e integradas sobre o território e espaço urbano em particular, 
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promovendo a sua qualificação e valorização. É pois uma oportunidade que Monchique deverá estar 
atento, inclusive como forma introduzir diferenciação no território e potenciar o turismo acessível – 
um mercado potencial em ascensão na ordem dos 130 milhões de turistas, incluindo 
acompanhantes, só na UE (ECSTouR, 2012) – em convergência com o novo desígnio do Plano 
Estratégico Nacional do Turismo (PENT) (MEE, 2013). 

A nível global há também uma tendência crescente dos turistas enriquecerem as suas viagens 
através de experiências marcantes nos lugares visitados, razão pela qual o PENT (MEE, 2013) 
introduz na visão do “Destino Portugal” as “experiências genuínas”. Neste âmbito Monchique frui de 
um território com caraterísticas que lhe permitem ser muito competitivo ao possibilitar experiências 
marcantes, genuínas e duradouras, nomeadamente, nos segmentos de turismo de natureza, cultural 
e de saúde e bem-estar. Poder-se-á igualmente posicionar como destino acessível por excelência e 
desse modo captar um grande mercado. 
 
É igualmente relevante sublinhar que estando integrado no Algarve, ainda que este seja entendido 
tradicionalmente como um destino de sol e mar, mas veneficando de outros pontos fortes que lhe 
acrescentam valor, como seja a gastronomia e o bem receber, o concelho de Monchique deverá 
catapultar os valores que encerra a partir dessa base.  
 

ESTRUTURA E ESPAÇO URBANO, PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO E NATURAL 
Materializar no terreno os planos de reabilitação e requalificação urbanas dos espaços urbanos, 
particularmente nas centralidades turísticas, constitui parte do programa de produtos turísticos 
preconizados no PENT. A qualificação do espaço urbano de Monchique, sobretudo o espaço central 
onde ocorre a maior centralidade turística na vila de Monchique, torna-se assim uma prioridade 
como vetor de valorização do território e potenciação da atratividade. Esta visão é convergente, 
aliás, com o quadro de referência estratégico nacional que incentiva a reabilitação urbana e a 
valorização do património construído. Também a valorização e potenciação do património natural é 
incentivada, nomeadamente no PENT, como produto turístico (turismo de natureza). 
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ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E DINAMISMO ECONÓMICO 
De entre outras oportunidades que se abrem ao concelho de Monchique salienta-se a alteração de 
paradigma de desenvolvimento em Portugal e no Algarve em especial vinculado, até um 
passado recente, na construção/imobiliário e turismo (residencial e de sol e praia). Para 
Monchique este não constituiu o vetor fundamental do desenvolvimento local e, como tal, os efeitos 
da crise económica e financeira e, designadamente, no setor da construção/imobiliário, no concelho 
têm menor expressão que em concelhos onde o imobiliário associado ao turismo residencial e de 
sol e praia constituía a base da riqueza e dinamismo económico local.  
 
Neste âmbito a conjuntura e crise económica e financeira poderá constituir uma oportunidade para o 
concelho de Monchique pois este reúne excelentes condições para melhor se posicionar e ser 
competitivo em relação às novas tendências para o desenvolvimento local que apontam para um 
modelo apoiado na qualificação e diversificação da oferta turística, na aposta nos setores 
ligados à terra - floresta, agricultura, silvicultura e produção de produtos agroalimentares - e 
na reindustrialização.  
 
A conjuntura económica e financeira, numa outra vertente de análise, poderá ainda constituir uma 
oportunidade ao incentivar uma gestão dos recursos mais eficiente através do planeamento e 
definição de prioridades concretas, em lugar de uma “gestão do dia-a-dia” em caminhos 
aparentemente bons mas com o risco de não levarem a lugar algum, e da transformação do modelo 
de negócios individualista para um modelo assente na cooperação e parecerias entre atores. 
 
No cenário de conjuntura atual o concelho de Monchique poderá ainda aproveitar as recentes 
tendências, ainda que não massificadas, de pessoas, por vezes casais jovens, de fuga da cidade 
para o campo em busca de uma melhor qualidade de vida nestes locais, ou simplesmente porque a 
cidade não fornece emprego como noutros tempos. As condições físicas do território e 
potencialidades de desenvolvimento ligadas à terra e agroindústria poderão constituir uma bandeira 
do concelho para reter e captar população, inclusive jovens.  
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Simultaneamente levantam-se novas tendências no turismo relacionadas com a emergência e 
afirmação de novos mercados emissores, mas também coma emergência de novas exigências na 
procura relativamente ao tipo e qualidade de produtos turísticos, afirmando-se novos produtos, 
como seja o turismo sustentável, acessível, de saúde e bem-estar, de natureza e cultural, 
incluindo gastronomia, onde Monchique apresenta um excelente posicionamento para ser 
competitivo relativamente a outros destinos no Algarve e país e constituir um caso de sucesso em 
qualquer um dos segmentos enunciados. De sublinhar ainda que do ponto de vista turístico o 
concelho Monchique apresenta-se próximo de Portimão, cidade polarizadora no barlavento algarvio, 
ou de Silves, que dispõe do segundo monumento mais visitado no Algarve, e ainda de 
infraestruturas atrativas, como seja autódromo e/ou aeródromo de Alvor. É pois necessário que 
Monchique se posicione de modo a captar e aproveitar as sinergias decorrentes do fator locativo.   
 

SOBRE AS MEAÇAS 
 

RECURSOS TERRITORIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
Do ponto de vista dos recursos territoriais a maior ameaça que se constata para o concelho de 
Monchique decorre da incapacidade deste aproveitar as oportunidades que agora se colocam ao 
território, incluindo as oportunidades locativas. Associado a estas destaca-se a incapacidade de se 
gerarem sinergias entre os atores locais, e que estes continuem com um modelo de negócios sem 
procurar ganhar escala, incluindo escalas de oportunidades relacionadas com os produtos 
agroalimentares e turísticos. De uma outra perspetiva, a ameaça relaciona-se a incapacidade de 
inovar e qualificar produtos, lugares e serviços assim como pessoas, para o que se impõe para 
estes formação ao longo da vida. Na prática e numa palavra as grande ameaças para o território de 
Monchique estão associadas à capacidade de valorizar e promover o território, incluindo produtos, 
pessoas, lugares, serviços. 
 
De entre as ameaças é ainda importante destacar o risco de não se gerarem n lógicas de 
ordenamento e desenvolvimento em rede interfreguesias e intermunicípios fundamentais para 
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potenciar ganhos de escala de âmbito suprarregional necessárias para fazer face à grande 
competitividade que os território enfrentam nos diversos domínios e escalas. 
 
Naturalmente que a nuvem da crise económica e financeira que a Europa enfrenta e com reflexos 
particulares ao nível regional e local constitui igualmente uma ameaça sobretudo se esta se 
aprofundar limitando ainda mais os recursos económicos (mas também o capital humano) públicos 
e privados. Para esse combate é então necessário uma estratégia territorial aguerrida, planeada, 
integrada, com objetivos, recursos e atores convergindo nesse sentido.    
 

POVOAMENTO, ESPAÇO URBANO, PATRIMÓNIO E CULTURA  

A crise económica e financeira é com efeito uma forte limitação ao território e pessoas, limitando as 
aspirações para o desenvolvimento local, nomeadamente no que respeita à reabilitação urbana e do 
património edificado, incluindo espaço público e privado. Decorre daqui a ameaça potencial de se 
acentuarem os fenómenos de degradação urbana e abandono de edifícios. O mesmo pode suceder 
no espaço rural, juntamente com o abandono das terras por incapacidade de garantir a sua 
manutenção caso não hajam estímulos para a (re)ocupação e utilização. Pela mesma ordem de 
razões também a valorização da cultura, da gastronomia poderá estar condicionada, sobretudo se 
não forem aproveitadas as oportunidades anotadas em cima. No entanto, há ainda de assinalar 
como ameaça ao povoamento, espaço urbano, património e cultura, o risco da política nacional 
para a reabilitação urbana não ser estimuladora da sua operacionalização no terreno. 
 

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E DINAMISMO ECONÓMICO 

As ameaças de contexto relativamente à estratégia de desenvolvimento local e dinamismo 
económico estão igualmente ameaçadas, numa primeira abordagem, pela conjuntura económica e 
financeira instável e desfavorável, pairando sempre o receio de que se acentue, o retrai o 
investimento nacional e internacional. Além do mais, os efeitos “colaterais” da crise económica e 
financeira determinaram uma crescente sobrecarga fiscal às pessoas e empresas, tornando o país 
pouco atrativo. Esta situação obriga assim que os territórios sejam cautelosos, mas 
simultaneamente agressivos e não acomodados, o que passa por se instigar o investimento com 
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mecanismos que possam potenciar a atratividade, o empreendedorismo e a criação de emprego. 
Entre outros destaca-se a desburocratização de serviços, a disponibilização de terrenos a preços 
concorrenciais e atrativos, a facilitação de sinergias entre atores investidores, a criação de uma “via 
verdes” para projetos âncora ou a redução ou isenção de taxas ao licenciamento, entre outras. 
Apesar das tendências ao desenvolvimento apontarem para um maior investimento na “terra”, 
nomeadamente na produção agrícola, silvícola e florestal, a ameaça ao desenvolvimento local de 
um território que poderá especializar-se nestas áreas, sem prejuízo de outras, decorre do acentuar 
da falta de apoio para esse investimento (e.g., diminuição da carga fiscal para agricultores). São 
assim várias as ameaças ao desenvolvimento do território de Monchique. Contudo, os fatores que 
conduzem a essa ameaça podem ser minimizados ou mesmo ultrapassados através de um modelo 
de desenvolvimento de atividades, e atitude dos diversos atores, mais dinâmicas, proactivas, 
inovadoras, com ambição e visão estratégica, e menos individualistas e fechadas. Nesta senda o 
Município de Monchique poderá colocar-se como parceiro, facilitador ou promotor. 
 
 

13. DO PANO DE FUNDO AO QUADRO BALIZADOR DA 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 

 

13.1. TENDÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO ATÉ AO 
PRESENTE 

 

A fim de concretizar a estratégia para o desenvolvimento sustentável do concelho de Monchique, 
impõe-se a necessidade de clarificar, pragmática e objetivamente, as bases essenciais sobre os 
quais o concelho tem erigido e suportado a sua estrutura de desenvolvimento. Nesse sentido, 
observando as caraterísticas do território, os dados socioeconómicos e a informação prestada pelos 
atores locais e particularmente para a matriz SWOT, constata-se que o desenvolvimento do 
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concelho de Monchique, como se pode ver em síntese na figura 13.1, se tem afirmado 
essencialmente:  
 
1. através de um território essencialmente rural destacando-se, à escala do concelho, as sedes 
de freguesia e especialmente a sede de concelho, como principais polos urbanos onde decorre 
o maior dinamismo económico, social e cultural do concelho; 
 
2. numa base económica sustentada essencialmente: 
a. na exploração e aproveitamento dos recursos naturais locais, alguns dos quais de grande 
valor acrescentado e com base industrial, como sejam as rochas ornamentais de sienito nefelínico 
ou a água de Monchique; 
b. na produção de produtos locais tradicionais genuínos e de grande qualidade e potencial, - 
ligados a jusante à atividade agrícola, floresta e silvicultura e a jusante com relevo para a indústria 
agroalimentar e agropecuária - e alguns do quais bem projetados pela sua qualidade, mas 
subexplorados e aproveitados  segundo modelos de gestão e negócio, de um modo geral, 
familiares, pouco qualificados e não agressivos no mercado; 
c. no turismo assente sobretudo no termalismo tradicional e na paisagem destacando-se dois 
lugares fundamentais: as Caldas de Monchique e o topo da Fóia cuja visita é determinada para 
fruir da bacia de visão que altitude da serra possibilita ou como desafio para ciclistas; 
 
3. em atividades que, salvo exceções pontuais, são pouco qualificadas e com reduzido valor 
acrescentado, nomeadamente, no comércio tradicional e atividades e serviços não-especializados 
de apoio à população; 
 
4. por uma relevância acrescida e dependência progressiva dos serviços públicos na base 
empregadora concelhia, sobretudo do município; 
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5. alguma representatividade de artes e ofícios tradicionais, que marcam a identidade, 
genuinidade e notoriedade concelhia (produção tradicional do medronho e melosa, enchidos, bolo 
do taxo e construção das cadeiras de tesoura); 
 
6. por uma reduzida relevância e impacte das atividades industriais/empresariais no 
dinamismo económico e desenvolvimento local, associada à falta de tradição empresarial,  e 
também da carência de espaços para acolher indústrias, e de serviços qualificados de apoiar a 
montante e jusante; 
 
7. por uma forte polarização exercida pela cidade de Portimão do ponto de vista do emprego, 
acesso a serviços, fins recreativos e como local de segunda residência (sobretudo no verão). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.1 
Tendências pesadas do desenvolvimento do concelho de Monchique 
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13.2. QUADRO BALIZADOR DA DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO 

 

A definição de uma estratégia de desenvolvimento para Monchique, segundo é assumida, deverá 
ser concretizada através de um compromisso entre a realidade territorial existente, que no tempo 
e espaço enquadra e define o território e a sociedade que o concelho encerra, e a visão para o 
desenvolvimento sustentável (capítulo 13). Assume-se pois, desde logo, que a estratégia deverá 
salvaguardar-se nos princípios do pragmatismo, objetividade e exequibilidade e não num conjunto 
de ideias academicamente meritórias mas muito frágeis para serem operacionalizadas com sucesso 
no terreno. Não obstante, não deverá estar presa ao princípio da continuidade, i.e., um passado que 
se projeta no futuro como que uma fatalidade, mas com base numa abordagem prospetiva e pró-
ativa, mas também ambiciosa e audaz para romper com o status quo e aspirar a visão assumida 
para o desenvolvimento sustentável de Monchique.  
 
A realidade atual é pois complexa e com grande volatilidade, constituindo assim 
incontornavelmente um quadro condicionador da definição da estratégia de desenvolvimento do 
concelho de Monchique, distinguindo-se doze (12) fatores que contribuem para o mesmo e que 
individual ou cumulativamente condicionam a visão e ação para o desenvolvimento do concelho, 
nomeadamente: 
 

1. o momento atual da conjuntura económica, financeira e política Europeia difícil, instável, não 
pró-ativa e incauta; 
2. o estado da Nação débil,  com políticas de desenvolvimento amorfas e estranguladoras DA 
iniciativa privada, geradoras de desconfiança e apreensividade ao investimento; 
3. do quadro de referência estratégico, incluindo a A21, e posteriores acordos internacionais do 
estado português; 
4. o enquadramento, quadro geográfico e o estado de desenvolvimento do concelho;  
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5. uma base económica com dinamismo próprio essencialmente relacionada com recursos e 
produtos locais e já com alguma experiência inspiradora nos setores agroindustrial e agropecuário; 
6. um concelho com falta de tradição e dinamismo a empresarial e as industrias existente são 
tipo familiar, com incipiente qualificação e com fraca agressividade no mercado supralocal/regional; 
7. insuficiente experiência e cultura cooperativa entre atores: público-privado e privado-privado; 
8. a existência de importantes recursos naturais e de produtos locais genuínos e de elevada 
qualidade com forte potencial de aproveitamento e exploração; 
9. uma fraca penetração do setor turístico no concelho resumindo-se, no essencial, ao 
termalismo e paisagem, não obstante um recente viragem para afirmar Monchique como destino 
turístico diferenciador e de qualidade, já com excelente capacidade e qualidade hoteleira; 
10. a emergência de um novo paradigma para o desenvolvimento, favorável a Monchique; 
11. uma comunidade com uma cultura de participação ativa no desenvolvimento ainda incipiente 
mas em mudança 
 

 
1. DO MOMENTO ACTUAL DA CONJUNTURA ECONÓMICA, FINANCEIRA E POLÍTICA AO 
NÍVEL INTERNACIONAL   
A conjuntura económica e financeira internacional, refletida também na perda dos valores 
tradicionais de base das sociedades e pessoas, tem trazido fortes repercussões em cada país, 
sobretudo nos que apresentam maiores fragilidades e dependências (energéticas, financeiras, 
alimentares, de balança comercial, estruturais, etc.) num mundo cada vez mais global.  
 
Portugal é um dos países que se encontra nesta situação, pairando sobre o mesmo, e com reflexos 
ao nível local, profundas incertezas sobre o futuro, mesmo sobre o futuro imediato. Pelo que a 
estratégia não deve ser entendida como uma panaceia pois a volatilidade das sociedades e 
territórios, a efemeridade das situações de contexto e a intangibilidade de fatores é tal que não é 
possível afirmar certezas. Pelo que a solidez de uma estratégia para um território decorre não da 
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sua rigidez mas da versatilidade que apresenta em ajustar-se às mudanças 2  e garantir 
permanentemente, através dos instrumentos que lança, a revisitação da visão conducente a garantir 
a resiliência dos território e, em última análise, a sustentabilidade do processo de desenvolvimento. 
Como tal, a concretização da estratégia, da forma que a colocamos, não deverá assim ser 
entendida como um fim em si, mas um ponto de partida para uma ação mais consciente, balizada, 
eficiente, otimizada e atenta sobre o território. Assim, o momento atual da conjuntura económica, 
financeira e política global, com reflexo à escala nacional, obriga que em sede da definição da 
estratégia esteja presente o contexto temporal em que é elaborada. 
 
2. O ESTADO DA NAÇÃO DÉBIL, COM POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO AMORFAS E 
ESTRANGULADORAS DA INICIATIVA PRIVADA, GERADORAS DE DESCONFIANÇA E 
APREENSIVIDADE AO INVESTIMENTO 
O momento atual é pautado pelo acordo internacional de “saneamento económico” do país3. Este, 
cumulativamente com as indefinições e incertezas que o momento introduz e uma política nacional 
de austeridade, estranguladora e não potenciadora de fatores de crescimento e desenvolvimento 
dos territórios, castra severamente a ação sobre o território e a implementação de projetos de 
desenvolvimento. Daí que no quadro atual, a ambição e visão da estratégia e respetivos 
instrumentos que a operacionalizam tenham que ser convergentes com o momento que se vive. 
Não no sentido da acomodação como uma fatalidade. Pelo contrário, é importante vislumbrar as 
oportunidades que o momento lança começando desde logo a valorizar os pontos fortes que o 
território apresenta e acautelar as ameaças, pois a conjuntura será tanto mais gravosa conforme 
nos coloquemos em relação à mesma. É neste quadro desfavorável mas com o sentido de abrir as 
janelas de oportunidades e alertar para as fragilidades e ameaças, que é concretizada a estratégia 
de desenvolvimento local de Monchique.  
 
 

                                                             
2 Como decorre do próprio conceito de “estratégia”. 
3 Referimo-nos ao acordo no âmbito da “entrada” do FMI. 
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3. DO QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO, INCLUINDO A A21, E POSTERIORES 
ACORDOS INTERNACIONAIS DO ESTADO PORTUGUÊS 
O quadro de referência estratégico enunciado (vd. capítulo 4.2), ainda que não determinista, 
constitui uma orientação superior para ser tomado em consideração à escala local. Nestes termos a 
A21 e os posteriores acordos internacionais convergentes com esse plano de ação, que o Estado 
Português assumiu rumo ao desenvolvimento sustentável (capítulo 1), constituem assim um fator 
balizador da A21L, servindo simultaneamente de elemento catalisador, bem como de inspiração em 
termos de ambição e visão para a estratégia de desenvolvimento de Monchique. Esta não poderá 
assim alienar-se deste instrumentos e outros que compreendem o seu quadro de referência 
estratégico. 
 
4. O ENQUADRAMENTO, QUADRO GEOGRÁFICO E O ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO 
CONCELHO   
O enquadramento e quadro geográfico de Monchique constituem parte substantiva dos pontos 
fortes que o concelho apresenta: da posição relativamente a Portimão à altitude e especialmente 
aos recursos que encerra. Esse conjunto de fatores determina o estado de arte do desenvolvimento 
do concelho, incontornavelmente balizador de um plano de ação rumo ao desenvolvimento 
sustentável. Até porque essa condição confere ao território as suas potencialidades, fraquezas e 
oportunidades, a partir do qual se “visita” o futuro desejado. É por esta razão que a A21L_MCH não 
traduz o compromisso entre o desejável e o possível numa visão de curso prazo. Antes é ancorada 
numa ambição e visão de sustentabilidade de longo prazo, reclamando que se potenciem os pontos 
fortes, se minimizem as fragilidades e se aproveitem as oportunidades oferecidas, nomeadamente, 
pelo seu enquadramento e quadro geográfico e estado de desenvolvimento que apresenta com os 
seus recursos, produtos e valores.   
 
5. UMA BASE ECONÓMICA COM DINAMISMO RELACIONAD COM RECURSOS E PRODUTOS 
LOCAIS E ALGUMA EXPERIÊNCIA NOS SETORES AGROINDUSTRIAL E AGROPECUÁRIO 
O território de Monchique não é um espaço isotrópico nem uma folha em branco onde “podemos 
nele escrever e rescrever” as nossas visões e aspirações, sem mais. O concelho de Monchique tem 
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história e uma cultura sua tão antiga que está hoje bem marcada na forma de ocupação do solo, no 
modus vivendi, nas tradições, usos e costumes. Tem também uma base económica com dinamismo 
próprio, apoiada essencialmente nos recursos que dispõe e nos produtos locais genuínos de grande 
qualidade desenvolvidos e cimentados no tempo. Assim, ainda que se notem importantes lacunas 
na afirmação extensiva destes produtos e do próprio território em mercados suporá locais/regionais, 
carecendo de inovação, merchandising e novos processos de gestão, é inegável o dinamismo 
próprio de Monchique marcado por uma experiência e “saber-fazer” inspiradores que remonta a 
gerações passadas. Como tal, uma estratégia de desenvolvimento local nunca poderá alienar-se 
desta realidade que, em bom rigor, constitui a essência e alma deste território. Isso exige, 
necessariamente, que a tomemos como foco central na estratégia de desenvolvimento.    
 
6. UM CONCELHO COM FALTA DE TRADIÇÃO E DINAMISMO A EMPRESARIAL E AS 
INDUSTRIAS EXISTENTE SÃO DO TIPO FAMILIAR, COM INCIPIENTE QUALIFICAÇÃO E COM 
FRACA AGRESSIVIDADE NO MERCADO SUPRALOCAL/REGIONAL 
Não obstante a tradição e dinamismo económico que marca o concelho, sobretudo devido á sua 
especificidade, ou melhor, especialização não planeada, verifica-se que essa tradição e dinamismo 
é incipiente do ponto de vista empresarial, sendo muitas das indústrias existentes e com maior 
dinâmica e expressão relativamente recentes, geridas em ambiente familiar e com lacunas 
importantes na qualificação e inovação. O dinamismo empresarial é ainda pouco agressivo com a 
colocação dos produtos no mercado supralocal/regional apesar da excelente qualidade e 
genuinidade desses. Talvez este fenómeno se relacione em parte com a incapacidade das 
empresas (produção) ganharem escala, do que decorre o próximo fator. A estratégia de 
desenvolvimento que se propõe inevitavelmente deverá equacionar este fator balizador. 
 
7. INSUFICIENTE EXPERIÊNCIA E CULTURA COOPERATIVA ENTRE ATORES: PÚBLICO-
PRIVADO E PRIVADO-PRIVADO 
A escala das empresas, associada à forma familiar e tradicional como são geridas, têm pois na sua 
maioria dificuldades de se afirmarem em mercados supralocais/regionais. A esta condição estarão 
certamente inúmeros fatores – dos económicos e financeiros, às caraterísticas fundiárias da 
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propriedade, passando por fatores de gestão e operacionalização. No entanto, numa primeira 
abordagem é possível constatar que um dos fatores que concorre para esta situação decorre da 
insuficiente experiencia e cultura de cooperação e parceria entre atores que, no contexto geográfico 
do território de Monchique, lhes condiciona possibilidades de ganharem escala (sem aumentos de 
custos de produção ou de promoção) e consequentemente aproveitarem escalas de oportunidade, 
sobretudo no mercado dos produtos agroalimentares, agropecuários, silvícolas e bebidas 
espirituosas, entre outros. 
 
8. A EXISTÊNCIA DE IMPORTANTES RECURSOS NATURAIS E PRODUTOS LOCAIS, 
GENUINOS E COM FORTE POTENCIAL DE APROVEITAMENTO E EXPLORAÇÃO, 
VALORIZADORES DO CONCELHO DE MONCHIQUE 
Monchique é, com efeito, um território com importantes recursos e produtos locais genuínos e com 
grande potencial de exploração e valorização. De entre os primeiros destaca-se a água, o sienito, a 
floresta, a paisagem e natureza e, de entre os segundos, a cortiça, o mel, o medronho, a melosa, 
doçaria, carne, enchidos e derivados. Estes recursos acrescentam também per se valor ao território 
e têm constituído um pilar substantivo da dinâmica socioeconómica de Monchique sem que ainda o 
seu potencial de aproveitamento tenha sido atingido. Na concretização da estratégia de 
desenvolvimento é pois incontornável a sua assunção como um fator balizador na medida em que 
esta terá necessariamente que procurar a potenciação do seu valor.   
 
9. UMA FRACA PENETRAÇÃO DO SETOR TURÍSTICO NO CONCELHO 
Ao contrário de um conjunto substantivo de concelhos do algarve onde a atividade turística constitui 
a base da dinâmica económica, em Monchique esse enraizamento não é tão profundo. Até porque o 
produto tradicional do Algarve do ponto de vista turístico, i.e., o sol, praia e mar, não ocorre em 
Monchique pela óbvia verdade de que o concelho não dispõe de linha de costa. Pelo que o turismo, 
sem ser descurado, não apresenta o peso que em outros lugares do Algarve. E, no essencial, tem 
assentado sobretudo no termalismo (até há um passado recente pouco qualificado, diversificado e 
com inovação) e na fruição da paisagem de onde se destaca as Caldas de Monchique como o local 
mais procurado juntamente com a Fóia. Sendo assim e considerando os valores e, 
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consequentemente, e o potencial turístico que Monchique apresenta, a estratégia de 
desenvolvimento para ser bem sucedida não poderá deixar de incidir sobre o mesmo no sentido de 
orientar caminhos para uma maior penetração da atividade no concelho, mais diversificada, 
qualificada e organizada.  
 
10. A EMERGÊNCIA DE UM NOVO PARADIGMA PARA O DESENVOLVIMENTO, FAVORÁVEL 
A MONCHIQUE  
As últimas décadas em Portugal, e com especial relevância no Algarve, foram marcadas por um 
paradigma de desenvolvimento alicerçado sobretudo nos setores da construção e imobiliário e no 
turismo (sol e praia), muitas vezes associado ou até mesmo confundido com aqueles. Contudo, é já 
possível constatar a fragilidade desse modelo de desenvolvimento que não dava possibilidade dos 
diversos territórios, particularmente o Algarve, diversificarem a sua base económica, ao ponto de ter 
havido uma profunda decadência do setor primário, em especial das atividades ligadas à terra 
(agricultura, floresta, silvicultura, agropecuária), e setores a jusante deste (agroindústria, 
nomeadamente no ramo agroalimentar). Na realidade perdeu-se, de algum modo, a ligação assim 
como o saber fazer e a organização para fazer. No entanto Monchique sem o deslumbre da 
construção, do imobiliário e do turismo massificado, continuou a cultivar as suas raízes ligadas aos 
recursos e produtos locais, criando mesmo uma certa tradição e especialização ou até mesmo, 
ainda que ténue, uma imagem de qualidade associada a alguns produtos agroalimentares, 
agropecuários e bebidas espirituais, entre outros. 
 
Esta sua ligação à essência do concelho constitui talvez hoje um dos seus maiores pilares de ação 
para o desenvolvimento do concelho num momento em que as tendências que se vislumbram no 
horizonte em termos de paradigma parecem apontar para um caminho convergente com 
Monchique, i.e., de valorização da terra e dos produtos locais e genuínos como fator de 
diferenciação e qualidade. A estratégia de desenvolvimento do território de Monchique não poderá 
pois deixar de estar atenta a este contexto de oportunidade, que é favorável a um território que se 
encontra bem posicionado para ser competitivo e inovador.  
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11. AS “PESSOAS” (TODOS OS ACTORES LOCAIS) DO CONCELHO 
Ainda que uma realidade aparentemente óbvia, não é displicente afirmar de que o crescimento e 
desenvolvimento do território não dependem apenas da vontade e ação do Governo ou das 
autarquias locais, como seja o Município de Monchique. Mais do que nunca é fundamental otimizar 
recursos, potenciar sinergias, ganhar escalas geográficas, de contexto e de oportunidade, e 
promover a eficiência (de processos, de pessoas, de lógicas de gestão, energética, etc.). E isto não 
se faz sem o envolvimento de TODOS os atores do território – as pessoas em nome individual, as 
instituições públicas e as empresas privadas, as ONGs - pois como declara a A21 os problemas e 
as soluções encontram-se à escala local, mas com impactes à escala mundial. 
 
O desenvolvimento é feito pelas pessoas e para as pessoas, devendo pois assumir-se 
globalmente como atores e por isso corresponsáveis pelo desenvolvimento do território e da sua 
sociedade nos diversos domínios, ambiental, social, económico, político. É pois necessário 
introduzir uma nova ordem na gestão e desenvolvimento do território, em que todos participem 
e se sintam parte do processo tendo em vista um bem comum. A implementação (não apenas a 
elaboração) da A21L_MCH e da estratégia de desenvolvimento sustentável que se propõe passa 
assim pelo envolvimento de todos, tendo em vista objetivos comuns. É pois um aspeto fundamental 
deste plano de ação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                  Agenda 21 local de Monchique. Uma estratégia para o desenvolvimento sustentável  
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 
158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV. DA CONCRETIZAÇÃO À 
OPERACIONALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO 
DE MONCHIQUE  
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14. O PLANO DE AÇÃO. UMA ESTRATÉGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO 

 

 

14.1. PROCESSO E ORGÂNICA PARA A CONCRETIZAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA  

 
 
Após uma breve visita aos principais fenómenos que definem e caraterizam o concelho de 
Monchique – dos físicos aos socioeconómicos e demográficos - e do diagnóstico efetuado e 
sistematizado na matriz SWOT (quadro 12.1) e se ter de clarificado o pano de fundo da definição da 
estratégia (capítulo 13), estão reunidas as condições que permitem a concretização do plano de 
ação do concelho de Monchique rumo ao desenvolvimento sustentável. Responde-se 
previamente à pergunta “como então concretizar a estratégia?” 
 
Em primeiro lugar afirma-se que a inspiração decorre dos desafios, princípios e orientações da 
A21. No entanto concetualmente materializa-se com o corolário do pensamento estratégico. 
Este, antes de mais, envolve o estabelecimento de objetivos deliberados rumo a um futuro 
desejado, colocando-se em oposição a um modelo consagrado na decisão do dia-a-dia, sem 
objetivos clarificados e integrados e muitas vezes sem fundamentos que não os de natureza política 
ou decorrentes de vicissitudes quotidianas, longe de serem estruturantes. Nestas situações, como 
referia a CML/CESUR (2007), corre-se o risco de percorrer caminhos, todos aparentemente bons, 
para não chegar a lado algum. 
 
Pensar e agir estrategicamente não se resume em “pensar a longo prazo” mas em “escolher como 
lutar em função dum objetivo”, incitando e instigando assim, simultaneamente, em “percorrer o 
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caminho” de forma ativa, assumindo o mundo em permanente mudança e para a qual é necessário 
estar atento e ter capacidade em adaptar-se às circunstâncias “ambientais”, externas/ou internas, 
que vão ocorrendo no território e a sociedade. Nestes moldes a estratégia é determinada através de 
um esforço continuado e disciplinado, atento à mudança e também aos recursos disponíveis, com a 
versatilidade necessária conducente a atingir objetivos e prioridades assumidos, assentes numa 
visão prospetiva permanentemente revisitada e reajustada à realidade dinâmica. 
 
Do ponto de vista da orgânica e processo metodológico conducente à concretização da estratégia 
para o desenvolvimento sustentável do concelho de Monchique decorre, como se pode ver na 
figura 14.1, de um processo iniciado tendo com matriz basilar a “situação territorial” existente, 
aferida na caraterização e diagnóstico, “a sensibilidade dos atores locais” apreendida do contacto 
com os mesmos no terreno e das respostas às questões colocadas (cap. 9), bem como o “quadro 
de referência estratégico”, inspirador e simultaneamente condicionador. Esta matriz basilar 
permite uma forte aproximação ao território-Monchique e responder sobre o que é o concelho de 
Monchique? Como se estrutura, organiza e qual a sua dinâmica? Qual o seu estado de 
desenvolvimento atual? Que aspirações existem para o desenvolvimento futuro? O que assumir na 
concretização de uma estratégia que seja realista, não obstante com ambição?. Numa palavra esta 
matriz permite uma aproximação forte à realidade que o concelho encerra, sistematizada no 
diagnóstico (SWOT) (vd. quadro 12.1). 
 
O diagnóstico, por sua vez, lança a possibilidade de traçar um pano de fundo ao desenvolvimento 
realista – das tendências do desenvolvimento do concelho até então ao quadro balizador da 
estratégia. Esta, por sua vez, é encimada por uma visão, missão e valores, intrinsecamente 
relacionados com um conjunto de desafios fundamentais a alcançar para o território. A resposta 
àqueles decorre dos “eixos de ação estratégica” (EAE), i.e., os grandes domínios de política de 
atuação rumo ao desenvolvimento do concelho.  
Os EAE, na prática, são consubstanciados pelos respetivos “objetivos estratégicos” e estes, por 
sua vez, são materializados em “vetores operativos” decompostos em “linhas orientadoras”, e 
operacionalizados através de “projetos e ações” concretos que permitirão colocar a estratégia no 
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sentido da visão e missão assumidas. Numa fase posterior a estratégia deverá ser monitorizada, 
avaliada e revista, com base em indicadores de medida a concretizar na fase de implementação, 
dando assim prosseguimento ao ciclo da sustentabilidade (vd. figura 3.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 14.1 
Orgânica e processo da estratégia de desenvolvimento de Monchique 
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14.2. UMA PROCLAMAÇÃO INSPIRADORA PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. A MISSÃO E VISÃO 

GUIADAS POR VALORES INTEMPORAIS  
 
 
Prosseguir com uma ação no território rumo a um desenvolvimento sustentável deverá constitui um 
desígnio das sociedades modernas e como tal uma prioridade e um princípio a respeitar pelos 
governos locais. Mas esse caminho não se percorre sem uma ideologia e um profundo desígnio em 
que se acredite efetivamente, sendo assim necessário proclamá-los como uma inspiração. É assim, 
antes de mais, determinante clarificar definitivamente quem somos/quem é o concelho (missão) - 
até mais do que para onde vamos (visão), pois este caminho poderá sempre sofrer ajustes 
(COLLINS e PORRAS, 1997). É assim que, como a figura 14.1 ilustra, a concretização da estratégia 
de desenvolvimento sustentável para concelho de Monchique implica que se clarifique 
objetivamente a missão do concelho enquanto território vivo, e visão para o mesmo - uma vontade 
prospetiva que lança no futuro as raízes de ação do presente -, ainda que esta possa e deva 
sofrer no tempo os ajustes necessários à adaptação às dinâmicas da sociedade e território, bem 
como os valores que orientam a ação.  
 

UMA MISSÃO COMPROMETIDA PARA O TERRITÓRIO 
 
A missão constitui efetivamente um elemento fundamental na estratégia já que clarifica a razão de 
ser (neste caso) de um dado território, i.e.. E, para que seja inspiradora e de fácil comunicação 
deverá ser tão simples e objetiva quanto possível. Nestes termos a missão para o concelho de 
Monchique proclama que: 
 

“O concelho de Monchique define-se por prosseguir rumo ao desenvolvimento sustentável, fruindo 
do capital humano dos vários atores locais e dos recursos naturais existentes – a serra verde 
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destacada da paisagem envolvente, a água, a pedra, a floresta e o solo - e produtos locais distintos 
e genuínos – a gastronomia, o mel, a cortiça, os enchidos, o medronho, a melosa e doçaria e outros 
- que o diferenciam e lhe acrescentam valor, valorizando o espaço urbano, inclusivo e acessível, e o 
património, servindo a população residente e visitante com uma rede de equipamentos, 
infraestruturas e serviços qualificados que lhe conferem uma forte atratividade para viver e visitar”.   

 
UMA VISÃO QUE GUIA A AÇÃO DO PRESENTE RUMO AO FUTURO  

 
A visão projeta uma “grande imagem” do que se pretende que o concelho seja e o caminho que pretende 
percorrer (o que deseja ser), devendo igualmente ser inspiradora para acompanhar o desígnio que a missão 
impõe, desafiadora e facilmente apreensível pelos diferentes atores. Deste modo, a visão consagra que: 
 

“O concelho de Monchique aspira ser um território sustentável, acessível para todos e inclusivo, 
desenvolvido com base no capital humano dos atores locais e recursos naturais e produtos locais 
existentes e genuínos, que o diferenciam e lhe acrescentam valor e o dotam de grandes 
oportunidades de emprego, valorizador do espaço urbano e do património natural e construído, e 
dotado de uma rede de equipamentos, infraestruturas e serviços qualificados que lhe conferem uma 
forte atratividade para viver e visitar”. 
 

OS VALORES INTEMPORAIS ORIENTADORES DA AÇÃO DE TODOS  
 
Os valores são princípios intemporais que guiam uma pessoa ou uma comunidade (SANTOS, 
2006), representando assim as suas crenças mais profundas demonstradas através do 
comportamento dos atores no dia-a-dia e, por isso, constituem “uma proclamação aberta sobre o 
que se espera do comportamento de todos os seus elementos” (SANTOS, 2006). E face a um 
desígnio, imposto pela missão e visão, é determinante que os atores se encontrem alinhados em 
relação ao mesmo. Assim, inspirando-se o “espírito” da comunidade e do território são nomeados 5 
valores fundamentais para o desenvolvimento do concelho, como ilustra a figura 14.2. 
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1. Com o valor da genuinidade refere-se às pessoas, aos produtos, à paisagem e à ação de todos 
sobre o território, que no conjunto traduzem o cunho e a singularidade do território de Monchique; 
2. O valor relativo à ação individual com objetivos partilhados comuns para o concelho enuncia 
o espírito cooperante e alinhado dos e entre os atores para com o desenvolvimento do concelho;  
3. O valor que proclama um governo local próximo da comunidade e das suas aspirações e 
dificuldades, transparente, pragmático e consciente, aspirando o bem comum, procura evidenciar 
um nova atitude do governo local, apoiada em boas práticas de governança, privilegiando na sua 
ação a materialização no terreno dos princípios de parceria e subsidiariedade, bem como a 
eficiência dos serviços e ética das pessoas para um bem comum; 
4. Com o valor da solidariedade intergeracional, reforça-se o desígnio do compromisso com o 
desenvolvimento sustentável reclamando uma ação de desenvolvimento em que as gerações atuais 
satisfaçam as suas necessidades e aspirações sem comprometer as gerações vindouras; 
5. Através do valor ambição na valorização do território, procura-se instigar a uma atitude das 
pessoas que valorizem o que têm de melhor e mais genuíno, nomeadamente, os recursos e 
produtos locais, estando ainda subjacente a necessidade a valorização do território pela qualificação 
das pessoas, espaços e serviços. 

Figura 14.2 
Os valores no processo de desenvolvimento sustentável de Monchique 
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15. OS DESAFIOS E EIXOS DE AÇÃO ESTRATÉGICA RUMO 
AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CONCELHO  

 
 

15.1. OS DESAFIOS INSPIRADORES 
 
A anteceder e antecipar orientação estratégica de fundo que se preconiza para o concelho de 
Monchique, afirmada pelos “eixos de ação estratégica” que serão operacionalizados através de 
“projetos e ações”, como a figura 14.1 permite verificar, somos impelidos a projetar a “imagem” 
sobre os principais desafios para o desenvolvimento que o concelho enfrenta. E são assim 
designados por três ordens de razões: 
 
a. a primeira, porque constituem condições elementares – por isso basilares - para introduzir a 
mudança no status quo e no próprio estado de desenvolvimento do território de Monchique;  
b. a segunda porque enquanto uma condição, para enfrentá-los e ultrapassá-los com sucesso, é 
necessários introduzir mudanças fundamentais nas pessoas e nas instituições (públicas e 
privadas), sempre difíceis de introduzir quando isso implica a necessária mobilização, audácia, 
compromisso, flexibilidade e vontade para mudar, sempre difícil de vencer devido aos inúmeros 
bloqueios à mudança, em parte, relacionados com a inércia da “dependência do caminho” (o 
“sempre foi assim/fazer o sempre se fez...”), como enunciavam REEVES e KNELL (2009);  
b. a terceira, porque enquanto desafios deverão ser entendidos não como uma barreira, mas como 
motores inspiradores centrais da mudança: o que interessa efetivamente considerar sem rodeios 
ou cerimónias rebuscadas.  
 
Assim, ainda que inter-relacionados, são sete (7) grandes desafios que Monchique enfrenta, como 
se pode ver na figura 15.1: 
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1. o primeiro desafio, “reter e captar população”, por maioria de razão prende-se  com o facto das 

pessoas constituírem a essência dos lugares, tendo sido uma das principais preocupações 
manifestadas pelos atores locais, incluindo políticos, que destacam frequentemente, e que 
contatamos no terreno e na observação dos dados demográficos, o abandono das terras, o 
esvaziamento das próprias sedes de freguesia e concelho com o êxodo para as cidades 
polarizadoras e outros locais, o fraco dinamismo económico e a falta de emprego. A saída das 
pessoas ainda se prende com indisponibilidade de equipamentos e serviços diversificados e 
qualificados que satisfaçam as necessidades e exigências de uma sociedade moderna.  
 
Por isso Monchique deve estar atento e comprometido em potenciar sinergias que o tornem mais 
atrativo, seja pela via do dinamismo económico e oferta de emprego associadas aos recursos e 
produtos locais, seja pela via da diversificação e qualificação da oferta de bens, equipamentos e 
serviços (incluindo a frequência da sua disponibilidade, horários, etc.), não esquecendo para o efeito 
uma permanente campanha de promoção (geomarketing) que confira visibilidade ao concelho. 
 

2. o segundo desafio, “dinamizar o tecido económico local, qualificando a base económica e 

valorizando os produtos locais tradicionais”, incontornavelmente associado ao primeiro desafio, 
ainda que possa ser assumido per se, emerge da constatação de um território com forte potencial 
de afirmação em diversos setores económicos, onde já apresenta alguma tradição e saber-fazer 
que o posiciona com fortes vantagens competitivas setoriais a nível regional e até mesmo nacional, 
desde o turismo à agricultura e floresta e setores a jusante da indústria agropecuária e 
agroalimentar e bebidas espirituosas, passando por aqueles onde já apresenta uma forte 
tradição (água, termalismo, rochas ornamentais naturais), mas onde ainda permanece um 
modus operandi empresarial do tipo familiar, pouco especializado e inovador nos produtos e 
serviços. Apresenta ainda com modelos de gestão pouco agressivos e ambiciosos (salvo algumas 
exceções que já se notam), muito orientados para a escala local, ou quando muito regional, e sem 
uma cultura de “cooperativismo” empresarial. O próprio território de Monchique carece de uma área 
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de localização empresarial e comercial atrativa. Introduzir esta mudança é assim consagrado como 
um desafio que o concelho enfrenta mas determinante para a afirmação deste território a prazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ainda que Monchique seja um território de identidade forte, começando logo pelas pessoas que 

fazem deste um espaço vivo, nos tempos atuais de forte competitividade entre territórios, da 
escala internacional à regional e local, é fundamental campanhas agressivas, em vários palcos 
geográfico se temporais, que lhe confiram visibilidade e notoriedade acrescentando-lhe o valor 

Figura 15.1 
Os desafios para o desenvolvimento sustentável de Monchique 
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desejado e merecido. E para o efeito Monchique dispõe de todos os ingredientes necessários, 
desde a forte identidade que as pessoas apresentam com território aos produtos genuínos de 
grande qualidade, alguns dos quais já com uma relativa imagem de qualidade. Criar pois uma 
imagem-marca “Monchique”, explorando-a de forma a potenciá-la, afigura-se como uma 
inevitabilidade para que a identidade de Monchique transborde as suas fronteiras administrativas e 
regionais. Constitui pois um desafio porque a sua criação envolverá sempre a convergência de 
interesses, sensibilidades e o acompanhamento dos atores locais nesse desígnio pois na essência 
serão esses que terão que criar as condições para a utilizar, desde logo a vontade. Cria uma 
imagem-marca para Monchique é pois um desafio. 
 

4. Se o terceiro desafio consiste em conseguir criar e apostar numa marca que acrescente valor ao 

território, o quarto desafio ocorre a jusante deste, embora intrinsecamente associado àquele. É que 
mais do que criar uma “imagem-marca” aceite por todos, a sua utilização em pleno, com avisão aqui 
colocada, implica incontornavelmente o apoio e acompanhamento de muitos stakeholders e atores 
locais, o que não é simples e linear num território com fraca tradição empresarial e de 
cooperativismo, onde reina essencialmente uma cultura individualista. Mas em bom rigor são eles, 
em última instância, a fazer uso da mesma e a beneficiar desta.  
 
Contudo, a sua utilização não deverá ocorrer com leviandade bastando para o efeito concordar em 
apostá-las nos seus rótulos promocionais. A utilização da imagem-marca Monchique deverá estar 
associada a um conjunto de regras e princípios que garantam a origem e qualidade dos produtos, 
cuja “certificação” terá que ser garantida (processo a estudar em sede de projeto). As dificuldades 
relacionadas com este processo e com a cultura empresarial dominante e vontades individualistas, 
são porventura proporcionais aos dividendos que trará para Monchique. É assim um desafio 
merecedor de uma aposta concertada, empenhada e comprometida. 
 

5. o quinto desafio “Ordenar o território, potenciando o solo rural, qualificando e dignificando o 

espaço urbano, recuperando  e valorizando o edificado e os elementos patrimoniais (construídos e 
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naturais) e o espaço público, no respeito pela resiliência e capacidade de carga do território e 
recursos” constitui per se um desafio na medida em que de um lado colocam-se as dificuldades 
para o enfrentar relacionadas com a conjuntura económica e financeira atual; de outro lado coloca-
se a dificuldade em promover a mudança de atitude, comprometida e alinhada, das pessoas com o 
espaço, em relação a um desígnio e cujos benefícios não são manifestos no curto prazo.  
 
No entanto, o ordenamento do território - incluindo o ordenamento do espaço rural onde se inclui 
também o espaço florestal - da escala do concelho à urbana (qualificação e recuperação do espaço 
urbano/edificado/espaço pública) constituem pilares fundamentais de uma sociedade moderna para 
a sustentabilidade e, consequentemente, para a atratividade de um lugar. São a primeira imagem, o 
fator da primeira sensação ainda que muitas vezes pouco conotados como tal. Isto implica uma 
atitude apoiada no planeamento com uma abordagem integrada, holística e sistémica sobre o 
território e distribuição equilibrada e integrada das funções e usos do território, no respeito pela sua 
capacidade de carga e resiliência dos recursos, e da equitativa distribuição de encargos e 
benefícios aos atores do território no processo de construção do mesmo. 
 

6. o sexto desafio, “promover o concelho ambiental, económica e socialmente, no respeito pelos 

princípios da sustentabilidade, coesão e  inclusão” está estritamente alinhado com o desígnio global 
da sustentabilidade proclamada no âmbito da A21. E constitui, com efeito, um desafio pois o mesmo 
tem subjacente uma profunda mudança de atitudes e mentalidades e mesmo de paradigma do 
desenvolvimento. Impõe-se a descarbonização do crescimento, a otimização da exploração e 
aproveitamento dos recursos e da energia e a valorização das energias renováveis, a diminuição da 
poluição (sobre as águas, solos, ar) e a exposição aos fenómenos perigosos (naturais e antrópicos). 
Neste âmbito o Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, apresentado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) afirma que um ambiente limpo e seguro deve ser 
um direito, não um privilégio, e que uma atitude contrária poderá projetar o mundo numa catástrofe 
ambiental em 20150. Coloca-se ainda a necessidade de fomentar uma sociedade mais justa, livre e 
inclusiva.  
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É neste sentido que Monchique terá que rumar introduzindo e assimilando a mudança de 
atitudes e comportamentos enraizados, nocivos ao ambiente, por pessoas anónimas e 
instituições. Entre outras deverá, par ao efeito estimular a adoção de práticas que potenciem um 
território inclusivo e que privilegie, nomeadamente, modos suave de circulação e as acessibilidades 
a todos, com o efeito transversal que essa abordagem impõe no território e nas instituições. 
 

7. O sétimo desafio que consiste em “afirmar uma forma de governo assente em boas práticas de 

governança encimadas pela proximidade aos atores locais, transparência e desburocratização de 
serviços e procedimentos” deriva de dois fatores fundamentais: 
 
a. da necessidade sentida em promover alterações no relacionamento entre a administração e a 
população,  de acordo com um dos pontos fracos muito apontados pelos atores locais; 
b. da iniciativa de viragem marcada pela iniciativa do Município  elaborar uma A21L para 
Monchique, tendo subjacente as metodologias de auscultação próximas da população e 
compromissos  que implica. 
 
Deste modo, apesar de já se verificarem iniciativas no sentido deste desafio, o processo é longo e 
sempre inacabado. É por isso necessário aprofundar este processo com boas práticas de 
governança local, privilegiando uma participação ativa e empenhada no processo de decisão 
relativo ao desenvolvimento e gestão do território, procurando nesse âmbito a modernização de 
processos e procedimentos, a desburocratização de serviços e a transparência na decisão.    
 
Do contexto enunciado, os grandes desafios do concelho prendem-se assim, no essencial, com a 
mudanças nas pessoas, nos processos e instituições, para a “construção de projetos” que, no 
passado, apenas eram confundidos com obras de construção, sem prejuízo da importância destas. 
É este o sentido que o plano de ação do concelho – a estratégia - deverá privilegiar. 
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15.2. DOS EIXOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AOS PROJETOS E 
AÇÕES RUMO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

CONCELHO DE MONCHIQUE  
 
A fim de concretizar a estratégia foram definidos eixos de ação estratégica (EAE) para o 
desenvolvimento, que como a designação sugere, são assumidos como os pilares de ação rumo 
ao desenvolvimento sustentável. A sua materialização no terreno, contudo, decorre de objetivos 
estratégicos (OE) (vd. figura 15.2) os quais são operacionalizados através de ações e projetos 
concretos como a seguir se verá numa abordagem individualizada a cada um no quadro 15.1. Os 
objetivos específicos dos EAE são em concreto 
 
1. responder ao que decorre do diagnóstico, sistematizado na matriz SWOT; 
 
2. enfrentar os desafios colocados, com os quais estabelecem uma estreita relação (figura 15.3); 
 
3. gerar a mudança no território em relação às tendências “pesadas” do desenvolvimento de 
Monchique.  
 
 
A estratégia de desenvolvimento sustentável do concelho de Monchique assenta assim, em quatro 
(4) grandes EAE operacionalizados por oito (8) OE, designadamente:  
 
1. o EAE 1, é orientado especificamente para uma das principais preocupações apontadas pelos 
atores e constatada no terreno, relacionada com a base económica e estrutura produtiva, 
procurando lançar as bases para a sua potenciação, valorização e dinamização. 
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2. o EAE 2 decorre da constatação, nomeadamente através da sensibilidade dos atores locais, da 
necessidade de qualificar o espaço urbano e o património construído, considerado pelos atores 
degradado e devoluto. 
3. o EAE 3 relaciona-se com a necessidade de Monchique se promover e valorizar, nomeadamente, 
através dos produtos e recursos que o concelho encerra. 
4. o EAE 4 visa incrementar a cidadania ativa no concelho, potenciar a coesão territorial e um 
território inclusivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.2 
Os eixos de ação estratégica para o desenvolvimento sustentável de Monchique 
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Figura 15.3 
Relação entre os desafios e os eixos de ação estratégica para o desenvolvimento de Monchique 

 
DESAFIOS AO DESENVOLVIMENTO     EAE 
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Quadro 15.1 
Dos eixos de ação estratégica aos projetos ou ações que os operacionalizam 

 

EIXO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 1. ROBUSTECER E DINAMIZAR A 
BASE ECONÓMICA E ESTRUTURA PRODUTIVA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. MODERNIZAR O TECIDO ECONÓMICO E 
QUALIFICAR SERVIÇOS E ESPAÇOS  

  

LINHAS ORIENTADORAS  PROJETOS OU AÇÕES  
 

MODERNIZAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO  
 
 
a. Qualificar o pessoal 
b. Introduzir modelos de gestão mais eficientes e 
amigos do ambiente 
c. Aposta nas TIC para divulgação e comercialização;  
d. Certificar práticas e produtos 
e. Promover a atratividade dos espaços e 
estabelecimentos: arquitetura, espaços exteriores, 
mobiliário/decoração; 
f. Implementar mecanismos e instrumentos atrativos 
ao investimento em Monchique;  
 
 
 

1. Programa de formação básica empresarial orientado para 
atendimento, liderança, motivação, gestão do tempo, 
qualidade, empreendedorismo, inovação, práticas de 
marketing comercial, desempenho, e outros; 
2. Certificação de qualidade de estabelecimentos; 
3. Portal eletrónico/loja virtual de negócios de MCH; 
4. Firmar compromissos de práticas ambientais sustentáveis: 
3 r’s (reduzir, reutilizar, reciclar), gestão da água, gastos 
energéticos, etc.; 
5. Prémio de qualidade para a melhor renovação/reabilitação 
e/ou de boas práticas ambientais; 
6. Criar “via verde” para o licenciamento de projetos de 
desenvolvimento económico; 
7. Introduzir benefícios nas taxas e licenças em projetos de 
investimento económico local;  
8. Introduzir sistemas de avaliação e desempenho (de 
pessoas, serviços e ambiental) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. DINAMIZAR A BASE ECONÓMICA  
  

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU ACÇÕES  
 

PROMOÇÃO DE SINERGIAS ENTRE ATORES 
a. Estimular o associativismo ou cooperativismo com 
modelos de gestão adaptados à atualidade por forma 
a promover ganhos de escala e de oportunidade;  
b. Apostar no trabalho em rede e parceria;  
c. Explorar e aproveitar sinergias de proximidade e de 
oportunidade setorial;  
d. Apostar na criação de espaços e momentos que 
promovam a troca de experiências, saberes e visões; 
e. Acrescentar valor ao território e produtos através da 
inovação; 

 

1. Criar um fórum/encontro anual de debate sobre o 
desenvolvimento local de Monchique, com a participação ativa 
dos atores locais, e outros; 
2. Criação de um gabinete de apoio ao empresário e 
empreendedorismo local; 
3. Campanha aos empresários sobre vantagens nas parcerias 
e oportunidades emergentes com estas; 
4. Incentivar a criação de uma associação de 
produtores/empresários ou outra estrutura que potencie 
ganhos de escala de oportunidade entre atores/produtos; 
5. Inovar nos produtos através de complementaridades na 
utilização; 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3. VALORIZAR E DIVERSIFICAR A ESTRTURA 
PRODUTIVA E OS PRODUTOS LOCAIS 

  

LINHAS ORIENTADORAS  PROJETOS OU ACÇÕES  
 
VALORIZAR RECURSOS E PRODUTOS LOCAIS  

a. Criar uma fileira de produtos locais tradicionais 
genuínos e de grande valor; 
b. Certificar práticas e produtos; 
c. “Webizar” a divulgação e venda; 
d. Criar instrumentos e espaços que contribuam para 
a projeção e comercialização dos produtos; 
e. Incentivar o investimento industrial a jusante do 
sector agrícola e agro-florestal; 
f. Estimular a produção biológica de alguns produtos 
locais tradicionais genuínos (e.g., mel, medronho, 
cogumelos, castanha); 

1. Criar um mercado local e/ou espaço de negócios 
multifuncional para exposição, distribuição e 
comercialização de produtos locais tradicionais e genuínos;  
2. Assumir uma fileira de produtos tradicionais âncora de 
Monchique e potenciá-la: mel, medronho, melosa, cortiça, 
castanha, cogumelos, frutos vermelhos do bosque, carne, 
enchidos e afins, gastronomia, doçaria; 
3. Loja virtual de negócios de MCH; 
4. Certificar os produtos locais tradicionais genuínos; 
5. Envidar campanhas agressivas de promoção dos 
produtos locais; 
6. Criar uma marca forte, identificadora e valorizadora dos 
produtos locais tradicionais (biológicos e não biológicos);   
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DIVERSIFICAR A BASE ECONÓMICA COM APOSTA NO TURISMO 
a. Apostar no turismo como setor âncora do 
desenvolvimento local de Monchique; 
b. Diversificar e qualificar a oferta dos produtos 
turísticos inovando na oferta (produtos, lugares e 
serviços); 
c. Promover os produtos turísticos tradicionais de 
Monchique: termalismo e paisagem associada 
sobretudo à serra e Caldas); 
d. Promover parcerias intralocais e supralocais 
promoção de redes e complementaridades no turismo; 
e. Apostar nas TIC como instrumento de promoção e 
acessibilidade;   
f. Inovar na oferta turística (produtos, lugares e 
serviços); 
 
 

1. Cimentar através da qualificação, valorização e renovação 
de imagem, os produtos tradicionais de Monchique: as Caldas 
de Monchique, o termalismo, a subida à Foia  
2. Desencadear campanhas agressivas promotoras e 
valorizadoras de Monchique-destino turístico: diferenciador, 
de excelência e com experiência marcantes e genuínas 
para oferecer, acessível e sustentável; 
3. Incrementar o valor da serra pela paisagem 
(verde/natureza/água...), bacia de visão (contemplação da 
paisagem) e desafio que oferece devido à altitude (para 
desportistas amadores e outros de BTT ou ciclismo ou mesmo 
corredores de fundo: Iron Man, Maratona, Meia-
Maratona/desafio subida da Fóia); 
4. Assumir e explorar o segmento do “turismo de saúde e 
bem-estar”, como um produto excelente e diferenciador em 
Monchique; 
5. Assumir e explorar o segmento do “turismo de natureza e 
sustentável”, como um produto marcante de Monchique; 
6. Assumir e explorar o segmento do “turismo cultural-
gastronómico” como produto diferenciador e genuíno; 
7. Potenciar o “turismo acessível” como segmento 
transversal, inclusivo, diferenciador;  
8. Certificar Monchique como destino de turismo acessível; 
9. Amadurecer os roteiros turísticos com referências ao 
património, aos eventos, aos espaços culturais;    
10. Criar aplicações para smartphone/ipad/ ou outros 
aplicativos móveis (de acesso gratuito) com os produtos 
existentes e a sua localização (roteiros temáticos, horários, 
preços, transportes, tempo de acesso, contatos, reservas, 
etc.) 
11. Elaborar uma carta turística do concelho; 
12. Elaborar plano de turismo acessível do concelho (com 
detalhe para a vila de Monchique); 
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EIXO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2. ORDENAR O TERRITÓRIO E 
QUALIFICAR O ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO CONSTRUIDO 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. PROMOVER O ORDENAMENTO E EQUILÍBRIO 
TERRITORIAL E VALORIZAR O ESPAÇO URBANO 

  

LINHAS ORIENTADORAS  PROJETOS OU AÇÕES  
 

SALVAGUARDAR O EQUILÍBRIO DO SISTEMA TERRITORIAL  
a. Desincentivar o povoamento disperso ou intercalar; 
b. Privilegiar a colmatação das malhas construídas, 
preenchendo interstícios; 
c. Desincentivar o crescimento do povoamento linear; 
d. Promover a coesão territorial; 
e. Articular o sistema rural-urbano através dos 
principais eixos de complementaridades funcionais; 
f. Reabilitar e qualificar o edificado; 
g. Reabilitar, qualificar e valorizar o espaço público;  
h. Dignificar os elementos urbanos identitários; 
i. Promover a economia do solo; 
j. Aproveitar otimizar recursos através do 
aproveitamento de sinergias de proximidade; 
k. Minimizar perigos de coabitação perigosa entre 
veículos motorizados e transeuntes a pé ou de 
bicicleta no interior; 
l. Reduzir a poluição, especialmente ruído e vibrações, 
no interior de Monchique provocados por veículos 
motorizados;  
m. Aumentar as acessibilidades e mobilidade 
Monchique-Portimão; 
 
 

1. Rever o PDM salvaguardando a manutenção do sistema de 
povoamento, a colmatação e reabilitação das malhas urbanas 
e a valorização dos recursos; 
2. Elaborar Plano de Reabilitação da vila de Monchique 
(espaços públicos e edifícios degradados); 
3. Recuperar e dignificar elementos urbanos e patrimoniais 
identitários (e.g., chaminés de saia, Convento da Nossa 
Senhora do Desterro e respetivos acessos);  
4. Estimular a reabilitação da aldeia de Barbelote; 
5. Criar um programa de apoio e à reabilitação urbana, 
tendo e.g. temáticas específicas: fachadas, pátios/logradouros 
orientados para espaços públicos, cobertura (substituição de 
materiais menos nobres), edifícios devolutos; 
 6. Concursos de ideias para reabilitação dos espaços 
públicos específicos; 
7. Elaborar plano de acessibilidades e mobilidade para 
todos para a vila de Monchique; 
8. Criar uma faixa lateral à EN 266 dedicada a modos suaves 
de mobilidade (ciclável, pedonal) do lugar do Ramalho à vila 
de Monchique; 
9. Criar uma faixa lateral à EN 266-3, da Vila de Monchique à 
Fóia dedicada a modos suaves de mobilidade (ciclável, 
pedonal); 
10. Aumentar a frequência de transportes públicos 
Monchique-Portimão utilizando para o efeito, se possível 
minibus/autocarro com energia alternativa; 
11. Alternativa ao tráfego de passagem no interior de 
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Monchique (EN266/Rua Serpa Pinto) (circular); 
12. Criar uma solução para a coabitação muito perigosa 
entre veículos e peões na Rua Serpa Pinto (troço Largo-
EB23); 
13. Projeto de toponímia e numeração de polícia para todo o 
concelho; 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
DO TERRITÓRIO  
 

SALVAGUARDAR O AMBIENTE E VALORIZAR A NATUREZA E PAISAGEM 
  

a. Reduzir os impactes das suiniculturas na água;  
b. Potenciar a otimização da energia eólica em 
Monchique; 
c. Salvaguardar a proteção de pessoas, bens e 
património de fenómenos perigosos naturais e de  
natureza antrópica; 
d. Salvaguardar a paisagem; 
 

1. Regulamentar em sede de PDM a localização das 
suiniculturas e condições, em termos de ordenamento, para a 
sua instalação e/ou manutenção; 
2. Criar sistemas de tratamento e/ou aproveitamento de 
efluentes suinícolas sustentáveis, 
3. Elaborar cartas de suscetibilidade a fenómenos perigosos 
naturais e/ou antrópicos e disponibilizar e sensibilizar a 
população para as situações mais perigosas; 
4. Criar uma carta do património natural a salvaguardar; 
5. Criar miradouros acessíveis, principalmente, no alto da 
Fóia, Picota e em Picos, Esgravatadouro (valorizar), 
Alferce/vista para Barrando do Demo, subida para a Fóia; 
6. Proteger espaços e elementos da paisagem singulares, 
e.g., as Cascatas de Barbelote, Chilrão e Penedo do 
Barranco; Barranco do Demo, Barranco de Pisões, Caixa de 
falhas do campo de futebol e escarpa de falha a seguir ao 
Barranco dos Pisões; disjunção esferoidal no interior da vila 
de Monchique; os diversos domos de monólitos com formas 
“acasteladas” e que no topo da Fóia inspiram a sua 
representação por visitantes; 
7. Criar roteiros turísticos com referências ao património, aos 
eventos, aos espaços culturais;    
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EIXO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 3. PROMOVER E POTENCIAR O 
VALOR DO TERRITÓRIO  

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. POTENCIAR OS VALORES DO TERRITÓRIO 
  

LINHAS ORIENTADORAS  PROJETOS OU AÇÕES  
 

CRIAR INSTRUMENTOS QUALIFICADORES E VALORIZADORES DOS PRODUTOS  
a. Criar e promover uma marca do concelho; 
b. Desenvolver campanhas agressivas que projetem o 
concelho; 
c. Dinamizar eventos que projetem a imagem de 
dinamismo e sustentabilidade do concelho;  
d. Acrescentar valor aos produtos através da 
inovação; 
 

1. Criar uma imagem forte para o concelho ancorada no 
património, recursos locais, nos monólitos “acastelados” e nos 
produtos locais genuínos; 
2. Associar a imagem “logo-marca” aos produtos de 
origem, de qualidade e genuinidade; 
3. Certificar os produtos de origem, qualidade e genuinidade; 
4. Elaborar um plano de marketing territorial e operacionaliza-
lo assumindo-o como prioridade; 
5. Desenvolver campanhas de charme e de promoção do  
concelho a nível nacional e internacional, valorizando a 
riqueza do património natural e os produtos genuínos; 
 

  
 

EIXO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 4. FOMENTAR A GOVERNANÇA, E 
REFORÇAR A CIDADANIA, A COESÃO TERRITORIAL E QUALIFICAR 
AS PESSOAS E OS SERVIÇOS 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1. ESTIMULAR A CIDADANIA E QUALIFICAR AS 
PESSOAS  
 

LINHAS ORIENTADORAS PROJETOS OU AÇÕES 
  
 
a. Criar instrumentos de governância e cidadania; 
b. Tornar mais transparente e célere a decisão; 
c. Fomentar a decisão concertada (coresponsabilidade 

1. Promover momentos de participação e auscultação dos 
stakeholders permanentes à escala da freguesia e concelho 
relativos a temáticas de interesse relevante para o concelho 
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na decisão); 
d. Fomentar uma cultura de participação nos estudos 
e ações de desenvolvimento (participação não apenas 
na tomada de decisão);  
e. Desburocratizar e simplificar processos e 
procedimentos;  
f. Criar instrumentos e mecanismos conducentes à 
qualificação da população  
 

(os ajustes na estratégia, eficiência energética, consumo de 
água, poluição, alterações climáticas, acessibilidades, floresta, 
produtos locais e desenvolvimento, governância, demografia, 
urbanismo, sustentabilidade); 
2. Estimular a criação de grupos de ação setoriais para a 
sustentabilidade (Grupos de ação 21); 
3. Disponibilizar permanentemente um espaço de 
questões/sugestões no site do município; 
4. Implementar umSIG Municipal como instrumento de 
modernização administrativa, facilitando o acesso a todos os 
IGT que ocorrem no Município e os processos de 
licenciamento (aumento substantivo da eficiência e 
transparência); 
5. Implementar o balcão único municipal; 
 6. Dinamizar um espaço de formação ao longo da vida; 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2. PROMOVER A COESÃO TERRITORIAL E SOCIAL 
E UMA SOCIEDADE INCLUSIVA E INFORMADA 
  

LINHAS ORIENTADORAS  PROJETOS OU AÇÕES  
  

a. Melhorar serviços de saúde; 
b. Fomentar uma maior proteção social; 
c. Desenvolver programas de inclusão social; 
 

1. Melhorar o funcionamento do centro de saúde e 
extensões: atendimento, permanência de profissionais, 
urgências; 
2. Dotar o concelho de serviços ambulatórios e de 
cuidados continuados permanentemente no terreno; 
3. Construir habitações sociais ou promover a reabilitação 

de habitações existentes com vista ao arrendamento  
4. Criar uma bolsa de voluntariado para apoio à saúde, 
5. Criar um programa de apoio às famílias mais 
desfavorecidas; 
6. Criar um programa apoio e incentivo ao arrendamento 
social, isolamento e exclusão social; 
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15.2.1.  DOS PROJETOS ÂNCORA ÀS BASES DO DESENVOLVIMENTO FUTURO 
DO CONCELHO 

 
Considerando em concreto as linhas orientadoras e respetivos projetos e ações propostos no 
quadro 15.1., que operacionalizam os EAE e OE enunciados, há aqueles que pela sua 
transversalidade e relevância no contexto temporal atual e geográfico do concelho, ou seja, no 
sistema que o território de Monchique encerra, poderão ser determinantes para provocar alterações 
profundas no território no sentido das aspirações dos atores locais. Desses selecionaram-se 12 que 
nomeamos como “projetos âncora”, nomeadamente: 
 
1. a revisão do PDM, um dos projetos que mais votações/respostas acolheu e que traduz a 
expetativa dos atores locais relativamente a este instrumento de gestão territorial; 
 
2. portal eletrónico/loja virtual de negócios de MCH, para promover e facilitar o escoamento dos 
produtos locais com fraco investimento; 
 
3. gabinete de apoio ao empresário e empreendedorismo local, com uma atitude v proactiva, 
promotora do concelho e captadora de investimento; 
 

4. implementar o balcão único municipal, como forma de modernizar serviços; 
 
5. criar uma associação/cooperativa, ou outra estrutura que potencie ganhos de escala de 
oportunidade entre atores/produtos, de produtores/empresários locais; 
 
5. assumir uma fileira de produtos tradicionais âncora de Monchique e potenciá-la; 
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6. criar uma imagem e marca forte, identificadora e valorizadora dos produtos locais tradicionais 
(biológicos e não biológicos); 
   

7. potenciar o “turismo acessível” como segmento transversal, inclusivo, diferenciador;  
 
8. elaborar plano de reabilitação da vila de Monchique; 
 
9. elaborar plano de acessibilidades e mobilidade para todos para a vila de Monchique; 
 
10 . Criar uma solução para a coabitação muito perigosa entre veículos e peões na Rua Serpa Pinto 
(troço Largo dos Chorões-EB23) GVK 

 
11. Criar sistemas de tratamento e/ou aproveitamento de efluentes suinícolas sustentáveis, 

 

12. Criar miradouros acessíveis, principalmente, no alto da Fóia, Picota e em Picos, 
Esgravatadouro (valorizar), Alferce/vista para Barrando do Demo, subida para a Fóia. 
 
Para um melhor enquadramento operativo destes projetos junta-se no anexo I, uma ficha dedicada 
a cada um dos projetos. 
 
Em face dos projetos desafios enunciados e dos EAE que definem a base da estratégia, bem como 
os projetos propostos, incluindo os projetos âncora colocados como instrumentos da 
concretização da estratégia, assume-se assim claramente mudanças qualitativas no território de 
Monchique que lhe conferem renovação e otimismo face ao futuro. Na base do seu 
desenvolvimento, como procura ilustrar a figura 15.4 num passo á frente em relação ao estado da 
arte do concelho enunciado na figura 13.1, deverão estar quatro elementos fundamentais: 
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1. os produtos locais; 
2. as atividades económicas; 
3 a intervenção sobre o espaço urbano e património (natural e construído); 
4. as pessoas e organizações, incluindo modos de liderança.  
 
Os produtos locais de Monchique são, com efeito, um dos grandes recursos para o 
desenvolvimento. Contudo a sua exploração no futuro deverá tender a ganhar escala, 
especialização, imagem promovida através da qualidade e ganhar valor inovando-se e 
reinventando-se os produtos e apostando no merchandising. Neste domínio o momento em que se 
vive constitui uma janela de oportunidade para a afirmação de Monchique na área dos produtos 
agroalimentares, considerando a qualidade e tipos de produtos que oferece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.4 
As bases do desenvolvimento futuro do concelho de Monchique 
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As atividades, para um concelho competitivo e sustentável, deverão tendencialmente procurar a 
especialização e ganhar dinamismo e adotarem modelos de gestão que se enraízem em prática 
profissionais e numa lógica de competitividade e expansão.  
 
No caso do turismo, este deverá constituir efetivamente uma foco de afirmação territorial pois até 
aqui subexplorado e com vertentes de forte potencial. Carece por isso de diversificação da oferta, e 
de maior valorização e promoção dos seus produtos-oferta. Será, em conjunto com as restantes 
atividades, uma forma de progressivamente criar emprego que permita diminuir a excessiva 
dependência do Município como principal empregador. 
 
O espaço urbano tem sido secundarizado em Monchique. No entanto, não se vislumbram territórios 
sustentáveis, sem espaços urbanos qualificados e valorizados, assim como os elementos 
patrimoniais que encerra. O concelho deverá pois afirmar-se com novas e incisivas políticas de 
reabilitação urbana, ainda que possam ser conduzidas de forma faseada no tempo e espaço, mas 
sempre com uma lógica racionalista de potenciar e qualificar os espaços urbanos através da 
recuperação do edificado, da reabilitação do espaço público, nomeadamente promovendo as 
acessibilidades, aumentando o conforto e funcionalidade desse e ainda reduzindo os conflitos 
relacionados com a perigosa coabitação que se verifica entre veículos automóveis e peões.    
 
Mas porque o território é o que as pessoas fazem dele, e estas constituem o seu maior ativo e 
recurso, é nas pessoas que reside o motor da mudança, na atitude que colocam na sua gestão e 
desenvolvimento e formas de organização que estabelecem. É pois necessário que todos se 
agarrem aos seus deveres, partilhando objetivos e ansiedades, tendo presente que o território será 
o resultado das suas ações e da visão que colocarem nele. 
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16. DA ELABORAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO E 
MONITORIZAÇÃO DA A21L_MCH 

 

 
O conceito de estratégia em planeamento do território está subjacente a noção de capacidade e 
flexibilidade de adaptação desta às dinâmicas que ocorrem no território, em diversas escalas para 
que possa ser eficiente, e instiga e inspira à ação em direção a objetivos comuns. É com esta 
abordagem e espírito que assenta o processo da A21L, e como tal, ainda que seja materializada 
com dois momentos essenciais - o da elaboração e o da implementação (vd. capítulo 3.1.1), requer, 
da elaboração à implementação eficiente no terreno, que se consubstancie num processo 
permanentemente monitorizado, i.e., questionado e revisto. É nesse sentido que se pronuncia 
CALDEIRA (S/D) sobre a dinâmica da implementação da estratégia (vd. figura 16.1), pois se assim 
não acontecer a estratégia, com a sua visão e missão, facilmente se tornará obsoleta e ineficiente 
em reunir sinergias de atores para um fim comum. É ainda verosímil afirmar que não se pode aferir 
do sucesso de algo que não pode ser medido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.1 
Dinâmica-processo da implementação da estratégia 

Fonte: CALDEIRA (S/D) 
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É por essa razão que o ciclo da sustentabilidade (vd. figura 3.2) tem como uma das suas partes a 
“monitorização e verificação”, das quais poderá depender o sucesso da implementação, no tempo e 
no espaço, da estratégia de desenvolvimento - o caso da estratégia de desenvolvimento sustentável 
assumida no âmbito da Agenda 21 Local de Monchique.  
 
Como tal, para a implementação da Agenda 21 Local de Monchique, é fundamental assumir um 
sistema de monitorização e avaliação. De entre os modelos mais complexos poder-se-á optar, na 
fase de implementação, por uma metodologia inspirada no balanced scorecard (BSC) KAPLAN e 
NORTON (1996, 2001, 2004 e 2006). Esta abordagem permite de forma muito racional sistematizar 
a estratégia e a simplificar enquanto processo, possibilitando ainda alinhar objetivos e perceber as 
relações entre si, e entre estes e as diversas perspetivas tradicionalmente assumidas no modelo e 
também com o plano orçamental, complementado com a construção dos mapas estratégicos 
(KAPLAN, e NORTON, 2004). 
 
Como modelo mais simples de avaliação da estratégia preconiza-se a elaboração de uma matriz 
que avalie, por cada EAE 1) a concretização no terreno das ações/projetos estratégicos e, 2) o 
desempenho de indicadores de sustentabilidade pré-definidos ou a concretizar em sede de 
implementação. E, para garantir a sua atualidade e eficiência, de acordo com a figura 16.2, esta 
monitorização deverá ocorrer em ciclos intercalares anuais, com a elaboração de relatórios de 
ponderação e orientação, devendo a reavaliação global da estratégia ser equacionada em períodos 
trianuais. 
 
De modo garantir um continuado processo de monitorização e avaliação de implementação da 
estratégia, optou-se por propor como diretriz, no quadro 16.1, alguns indicadores de desempenho 
desta por cada EAE e respetivos OE, deixando ai espaço para a avaliação (coluna “resultado”).   
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Quadro 16.1 
Indicadores de desempenho da estratégia 

 

EIXO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 1. ROBUSTECER E DINAMIZAR A 
BASE ECONÓMICA E ESTRUTURA PRODUTIVA 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. MODERNIZAR O TECIDO ECONÓMICO E 
QUALIFICAR SERVIÇOS E ESPAÇOS 
INDICADOR   OBJETIVO  RESULTADO 
1. Projetos/ações desenvolvidos pelo OE Realizar no mínimo 3 projetos/ações/ano  
2. Cidadãos envolvidos na implementação de 
projetos neste objetivo 

N.º de cidadãos envolvidos por ano  

3. Propostas de atores locais formais para o 
desenvolvimento e sustentabilidade 

N.º de propostas/ano  

4. População em cursos de formação básica 
(cidadania, empreendedorismo, etc.) 

N.º de formandos/ano  

5. Estabelecimentos com certificação de qualidade N.º de estabelecimentos com certificação de 
qualidade: 3 em 3 anos 

 

6. Empresas instaladas no concelho N.º de novos estabelecimentos /ano  

Figura 16.2 
Fases de monitorização da Agenda 21 Local de Monchique 
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7. Compromissos ou apelos estabelecidos 
ambientais com os atores locais 

N.º de compromissos estabelecidos/ano  

   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2. DINAMIZAR A BASE ECONÓMICA 

INDICADOR   OBJETIVO  RESULTADO 
1. Projetos/ações desenvolvidos Realizar no mínimo 2 projetos/ações/ano  
2. Campanhas formais de sensibilização sobre 
parcerias 

N.º de campanhas por ano, sendo no mínimo 
uma 

 

3. Criar o gabinete de apoio ao empresário Criar até Maio de 2014  
4. Protocolos de cooperação firmados ao abrigo da 
A21L_MCH entre atores locais 

1 protocolo/ano  

5. Realização do fórum para o desenvolvimento 
sustentável com temáticas específicas 

1 fórum/ano   

   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3. VALORIZAR E DIVERSIFICAR A ESTRTURA 
PRODUTIVA E OS PRODUTOS LOCAIS 

INDICADOR  OBJETIVO  RESULTADO 

1. Projetos/ações desenvolvidos no OE Realizar no mínimo 2 projetos/ações num ano  
2. Declaração comprometida com os atore sobre 
produtos locais genuínos e de valor (reconhecimento 
formal do esforço de cada um para potenciar com 
valor um dado produto ou serviços) 

Firmar a declaração com os atores-produtores 
(uma declaração   

 

3. Campanhas nacionais e internacionais de 
promoção dos produtos e serviços (incluindo 
turismo) 

N.º de campanhas/ano  
Promotores envolvidos por ano  

4. Loja virtual de Monchique com parcerias formais 
estabelecidas 

Lançamento da loja até final de 2014  
N.º de atores parceiros  

5. Turistas em Monchique N.º de turistas que visitam Monchique/ano 
(Caldas/Fóia/Vila de Monchique) 

 

6. Certificar internacionalmente Monchique como 
destino turístico de natureza e acessível 

Certificar num destes produtos até final de 
2015 

 

7. Roteiros acessíveis Km de roteiros acessíveis  
8. Plano de turismo acessível (PTA) Elaborar PTA até final de 2014  
9. Criar miradouros acessíveis N.º de miradouros acessíveis no concelho  
10. Hotelaria e restauração acessíveis N.º de hotéis acessíveis  
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N.º de restaurantes acessíveis  
11. Espaço público acessível N.º de espaços públicos acessíveis  
12. Criar uma marca para certificar produtos locais e 
envolver ativamente e de forma comprometida os 
atores locais nesse desígnio 

Criar marca até final de 2014  
N.º de produtores envolvidos  

13. Alojamento disponível no concelho N.º de camas hoteleiras disponíveis  
14. Área disponível para autocaravanismo Calcular para prever aumento  
 
 

EIXO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2. ORDENAR O TERRITÓRIO E 
QUALIFICAR O ESPAÇO URBANO E PATRIMÓNIO  
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. ORDENAR O TERRITÓRIO E VALORIZAR O 
ESPAÇO URBANO, TORNANDO-O FUNCIONAL, INCLUSIVO  E ATRATIVO 

INDICADOR  OBJETIVO  RESULTADO 

1. Projetos/ações desenvolvidos no OE Realizar no mínimo 3 projetos/ações/ano  
2. Plano/programa de reabilitação  Elaborar plano até final de 2015   
3. Edifícios degradados ou devolutos % de edifícios degradados por perímetro 

urbano (reduzir bianualmente) 
 

4. Projetos obras de reabilitação urbana de iniciativa 
privada 

N.º de projetos/obras por ano  

5. Projetos/obras de reabilitação urbana de iniciativa 
pública  

N.º de projetos/obras por ano  

6. Recuperação de locais vandalizados/degradados  N.º de locais recuperados por ano  
7. Plano de acessibilidades e mobilidade para todos Elaborar plano até final de 2015  
8. Área de estacionamento para veículos automóveis Área (m2) por perímetro urbano  
9. Espaços públicos acessíveis Relação entre espaços públicos acessíveis e 

não acessíveis (aumentar gradualmente) 
 

10. Rede de vias promotoras de mobilidade suave Metros de rede ciclável-pedonal por perímetros 
urbano 

 

11. Pontos de parqueamento de bicicletas N.º de pontos de parqueamento por sede de 
freguesia 

 

12. Ruas pedonalizadas ou amigas das pessoas N.º de ruas por perímetro urbano  
13. Estradas/ruas acessíveis Relação entre ruas acessíveis e não acessíveis  
14. Corredor lateral ciclável/pedonal na EN 266 N.º de km/ano  
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15. Corredor lateral ciclável/pedonal na EN 266-3 N.º de km/ano  
16. Solução segura, acessível e funcional para a 
Rua Serpa Pinto (troço Largo dos chorões-EB23) 

Projeto e obra em 2 anos  

17. Espaço verde e espaço afeto ao automóvel Relação entre as áreas verdes e afetas ao 
automóvel, por perímetro urbano 

 

18. Salvaguardar elementos patrimoniais  Inventariação do património construído e 
iniciativas de salvaguarda  

 

19. Obras de recuperação/reabilitação de elementos 
patrimoniais 

N.º de obras/ano – elementos reabilitados e 
valorizados 

 

20. Ações de divulgação, promoção e valorização 
local com base no património identitário 

N.º de iniciativas por ano  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
DO TERRITÓRIO 

INDICADOR  OBJETIVO  RESULTADO 

1. Projetos/ações desenvolvidos no OE Realizar no mínimo 3 projetos/ações/ ano  
2. Tratamento de efluentes suinícolas Programa de ação e projetos no terreno 

conducentes a tratar os efluentes domésticos 
das maiores explorações em 4 anos 

 

3. Área verde p/habitante (em perímetro urbano) Área verde ou afim (ha) por habitante (calcular 
e definir metas futuras para aumentar) 

 

4. Lixo para reciclagem Toneladas de lixo para reciclar por ano 
(calcular e definir metas futuras de redução) 

 

5. Óleos para reciclagem/reutilização Litros para reciclagem por ano (calcular e 
definir metas futuras de redução) 

 

6. Consumo de água  Consumo de água per capita (calcular e definir 
metas futuras de redução) 

 

7. Consumo de energia elétrica  Consumo de energia elétrica per capita 
(calcular e definir metas futuras de redução) 

 

8. Utilização de energia solar/fotovoltaica  % fogos com utilização de energias alternativas  
(calcular e definir metas futuras para aumentar) 
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EIXO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 3. PROMOVER E POTENCIAR O 
VALOR DO TERRITÓRIO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. POTENCIAR OS VALORES DO TERRITÓRIO 
INDICADOR  OBJETIVO  RESULTADO 
1. Projetos/ações desenvolvidos no OE Mínimo 3 de projetos/ações/ano  
2. Fora de auscultação pública N.º de eventos/ano  
3. criar uma marca territorial forte e genuína Consolidar até meados do ano de 2014 uma 

logo-marca 
 

4. Eventos culturais que projetem o concelho N. eventos por ano  
5. Campanhas de marketing e promoção territorial a 
nível regional, nacional e internacional 

N.º de campanhas  

6. Monchique em jornais regionais e nacionais N.º de campanhas  
7. Associar a logo-marca “Monchique” nos produtos 
locais 

Consolidar parceiros até final do ano de 2014 
para utilizarem a logo-marca “Monchique” nos 
seus produtos 

 

 

EIXO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 4. FOMENTAR A GOVERNANÇA, 
REFORÇAR A CIDADANIA, A IDENTIDADE LOCAL E QUALIFICAR AS 
PESSOAS E OS SERVIÇOS 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1. REFORÇAR A CIDADANIA E IDENTIDADE 
LOCAL  
INDICADOR  OBJETIVO  RESULTADO 
1. Projetos/ações desenvolvidos no OE Mínimo 3 de projetos/ações/ano  
2. Fora de auscultação pública N.º de eventos  
3. População em cursos de formação ao longo da 
vida (cidadania, empreendedorismo, etc.) 

N.º de formandos por ano  

4. População diretamente envolvida em grupos de 
ação para o desenvolvimento 

Total de população envolvida  

5. Habitação social no concelho N.º de fogos de habitação social 
disponibilizados 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.2. PROMOVER A COESÃO TERRITORIAL E SOCIAL 
E UMA SOCIEDADE INCLUSIVA E INFORMADA  
INDICADOR  OBJETIVO  RESULTADO 
1. Projetos/ações desenvolvidos no OE Mínimo 20% de projetos/ações por ano  
2. População em cursos de formação ao longo da 
vida (cidadania, empreendedorismo, etc.) 

N.º de formandos por ano  

3. População diretamente envolvida em grupos de 
ação para o desenvolvimento 

Total de população envolvida  

4. Serviços públicos acessíveis (internet, balcão 
único, hot spots de internet net)  

N.º de locais  

5. Apoio ao arrendamento N.º de programas efetivos  
N.º de pessoas que usufruem  

6. Programas de apoio às famílias carenciadas e a 
população marginal 

N.º de programas/ações organizados e com 
impacte social  

 

7. Habitação social no concelho N.º de fogos de habitação social  
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17. NOTAS FINAIS 
 

Na natureza se se semeia, à partida colhe-se, e o que se colhe depende do que se planta. É assim 
o que acontece com uma visão estratégica para o desenvolvimento sustentável do território. Se 
semeada as possibilidade de nascer serão certamente maiores do que ficar á espera que 
aconteçam ou que decorram da aleatoriedade de uma decisão muitas vezes infundada. Por isso a 
forma de o fazer e fazê-lo da forma racional mais acertada é começando pelas bases pois tal como 
uma árvore, se as raízes forem fortes as capacidades para resistir a vendavais serão maiores, sem 
prejuízo da necessárias e oportunas oscilações para adaptação dessa visão a uma realidade em 
constante mudança.  
 
A A21L_MCH lança, deste modo, a semente para uma base sólida da construção do 
desenvolvimento sustentável do concelho. Contudo, nada decorre sem as pessoas, os atores locais 
de Monchique, individual e coletivamente, que constituem a verdadeira e única raíz da mudança, 
capazes de regar esta semente. É delas que depende o aproveitamento das linhas de força do 
concelho, e das oportunidades emergentes; é também delas que dependem as ações que permitem 
acautelar e minimizar fraquezas e ameaças. Numa palavra, reside nas pessoas, os atores locais, a 
possibilidade de enfrentar os desafios que se colocam ao concelho a prazo. É pois necessário que 
se encontrem os equilíbrios e se assumam os compromissos intra e entre os atores locais 
conducente a fazer de Monchique um concelho mais competitivo e simultaneamente mais atrativo 
para viver e trabalhar. 
 
Visitando o futuro desejado e inspirando-se nesse, é então o momento para que os Monchiquenses 
se agarrem em conjunto aos seus deveres sabendo que as suas ações de hoje são o prelúdio do 
amanhã, e na certeza de que se a sua vontade for tão forte que não se deixe subjugar por 
dificuldades, então essa prevalecerá. A A21L_MCH, se assim assumida, constituirá apenas a base 
deste processo, longo mas não impossível, que é construir um concelho melhor para viver, trabalhar 
e visitar.   



 
 

 
 

                  Agenda 21 local de Monchique. Uma estratégia para o desenvolvimento sustentável  
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 
194 

 

18. BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA 
 
ALMEIDA, C.; MENDONÇA, J. J. L.; JESUS, M. R.; GOMES, A. J.; (2000) – “Sistemas aquíferos de 
Portugal continental”. Sistema aquífero Viana do Alentejo – Alvito. Lisboa, pp. 92-99. 
 

APA (2007) - Guia Agenda 21 Local – um Desafio para Todos; Agência Portuguesa do Ambiente, 
Lisboa, 44p. 
 
AEUEA (Agência Ecologia Urbana do Eixo Atlântico) (2010) – Agenda 21 local. Apoio à Elaboração 
e implementação; Guia eixoecologia, vol. 1; AEU Col. Guias Metodológicos; Vila Real, 72 p. 
 
BERNARDSEN, T. (1999) – Geographic information systems. Na introduction; John Wiley & Sons, 
Inc., 2nd edition; USA, 372 p.  
 
CALDEIRA, J.; ARANTES, A.; MARQUES, R. (s/d) – Formulação e implementação de uma 
estratégia. Metodologia Balanced Scorecard; Curso CAGEP, CADAP e FORGEP, INA. 
 
CARVALHO, A. M. G. (1979) – Geologia, ano propedêutico 1977/78, Vol. III, ME/SEES, 424 p. 
 
CCDR Algarve  (2013) Algarve. Preparar o Futuro Diagnóstico Prospetivo (2014-2020) 
 
CEL/Conselho Europeu de Lisboa (2000) – Conclusões da Presidência. Lisboa, 18 p. 
 
CES/Conselho Económico e Social (2005) – Estratégia de Lisboa. Parecer da Iniciativa; CES, 
Lisboa, 37 p.  
 
CML/CESUR (2007) – Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé, Câmara Municipal de 
Loulé, 177 p. 



 
 

 
 

                  Agenda 21 local de Monchique. Uma estratégia para o desenvolvimento sustentável  
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 
195 

 
CMAD (Comissão Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento) (1987) - O Nosso Futuro Comum; 
Meribérica/Liber, Lisboa, 434 p. 
 
CONFERÊNCIA EUROPEIA SOBRE CIDADES SUSTENTÁVEIS (1994) – Carta das Cidades 
Europeias para a Sustentabilidade (Carta de Aalborg). Declaração comum: cidades europeias para 
a sustentabilidade; Dinamarca. 
 
DGOTDU (2009) – Governância e participação na gestão territorial; Série Política de Cidades Polis 
XXI – 5;Lisboa, 64 p. 
 
DIAS, M.H. (1993) – Expressão Gráfica; Programa de Expressão Gráfica, Linha de acção de 
Geografia Regional e Histórica, Relatório n.º 11, CEG/UL, Lisboa, 71 p. 
 
DIAS, M.H. (1991) – Leitura e comparação de mapas temáticos em Geografia; CEG/UL, Lisboa, 433 
p. 
DIAS, M.H. (1995) – Os mapas em Portugal. Da tradição aos novos rumos da cartografia; Edições 
Cosmos, Lisboa, 344 p. 
 
DL n.º 380/99, de 22 de Setembro, na redação atual conferida pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro 
– estabelece o Regime Jurídico Instrumentos de Gestão Territorial; 
 
ECA (European Concept for Accessibility Network) (2008) – Manual de assistência técnica; 
Presidência do Concelho de Ministros/Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das 
Pessoas com Deficiência, cadernos SNR n.º 18; 111 p. 
 
ECA (European Concept for Accessibility Network) (2008) – Conceito europeu de acessibilidade 

para administrações; Instituto Nacional para a Reabilitação/Ministério do Trabalho e Solidariedade 
Social; 69 p. 



 
 

 
 

                  Agenda 21 local de Monchique. Uma estratégia para o desenvolvimento sustentável  
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 
196 

 

ENAT (2012) - Fazer turismo mais acessível - artigo ENAT15/12/2012  

 
FEIO, M., (1952) – “A evolução do Relevo do Baixo Alentejo e Algarve”. Estudo de geomorfologia. 
Lisboa, 183 p. 
 
FEIO, M.; MARTINS, A., (1993) – “O relevo do Alto Alentejo (traços essenciais)”. Finisterra, XXVIII, 
55-56. Lisboa, pp. 149-199. 
 
FERREIRA, D.B. (2005) – “As condições genéticas do clima”; Geografia de Portugal. O Ambiente 
Físico; Circulo de Leitores, Lisboa,  pp. 310-385 
 
GASPAR (2000) – Perspetivas da geografia para o Século XXI; Apontamentos de Geografia; 
CEG/UL; Lisboa, 14 p. 
 
GODET, M. (1993) – Manual de Prospectiva Estratégica. Da Antecipação à Acção; Publicações 
Dom Quixote, Lisboa, 405 p. 
 
ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) (2000) – Guia Europeu de 

Planeamento para a Agenda 21 Local. Como implementar o planeamento ambiental a longo prazo 

com vista à sustentabilidade; ed. Em portugês da DGOTDU/SEOTCN/MAOT, Lisboa, 102 p.  
 
INMG - Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (1991) – “O clima de Portugal”. Normais 
climatológicas da região de “Alentejo e Algarve”, correspondentes a 1951-1980. Fasc.XlIX, vol. 4, 4.ª 
região. Lisboa, 89p. 
 
 
KAPLAN, R.S.; NORTON, D.P. (2001) – The strategy-focused organization; HBSP. 



 
 

 
 

                  Agenda 21 local de Monchique. Uma estratégia para o desenvolvimento sustentável  
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 
197 

 
KAPLAN, R.S.; NORTON, D.P. (2004) – Strategy Maps. Converting intangible assets into tangible 
outcomes; Harvard business school press; Boston, Massachusets, 452 p. 
 
KAPLAN, R.S.; NORTON, D.P. (2006) – Alignment. How to apply the balanced scorecard to 
corporate strategy, HBSP. 
 
MANUPPELLA, G. (1992) – Nota explicativa da Carta Geológica da região do Algarve, escala 1:100 
000, SGP, Lisboa. 
 
MMA/SGPCCC (Ministerio de Medio Ambiente. Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y del Cambio Climatico) (2004) – Guia para la Elaboracion de Estudios del Medio 
Fisico: Contenido y Metodología; Segunda Edicion; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo; p. 
572. 
 
MEDEIROS, C. A., (2000) – “Geografia de Portugal”. Ambiente natural e ocupação humana, uma 
introdução. Ed. Estampa, Temas de Sociologia, Lisboa, 283 p. 
 
OLIVEIRA, J. (1984) – Carta Geológica de Portugal, na escala 1:200 000. Notícia Explicativa, folha 
7. Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa. 
 
ONU (2012) – Rio+20. “O Futuro que queremos”, Conferência das nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável; www.rio20.info; www.uncsd2012.org; ONU, Nova Iorque; 
 
ONU (2012) – “O Futuro que queremos”, Apresentado pelos Co-Presidentes em nome do 
Departamento de acordo com a decisão tomada na Prepcom 2 para apresentação do esboço inicial 
do documento de resultados para análises por parte dos Estados-Membros e outros stakeholders no 
máximo até o início de janeiro de 2012. 
 



 
 

 
 

                  Agenda 21 local de Monchique. Uma estratégia para o desenvolvimento sustentável  
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 
198 

PEIXOTO, J.P., (1987) – “As variações do clima e o ambiente”. O homem, o clima e ao ambiente – 
II. Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais, Gabinete de estudos e planeamento 
da administração do território, Lisboa, 126 p. 
 
RCM (Resolução do Conselho de Ministros) (109/2007), de 20 de Agosto – Aprova a Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável (2015) e respectivo plano de implementação, (ENDS). 
 
REEVES, R.; KNELL, J. (2009) – MBA em 80 Minutos; Academia do Livro, 140 p. 
 
RIBEIRO, O. (1991) – Portugal o Mediterrâneo e o Atlântico; 6.ª ed., Colecção Nova Universidade, 
Livraria Sá da Costa Editora; Lisboa, 119 p.  
 
RIBEIRO, O., LAUTENSACH, H., DAVEAU, S., (1995) – “Geografia de Portugal. I. A posição 
geográfica e o território”. Ed. Sá da Costa, Lisboa. 334p. 
 
RIBEIRO, O., LAUTENSACH, H., DAVEAU, S., (1999) – “Geografia de Portugal. II.O ritmo climático 
e a paisagem”. Ed. Sá da Costa, 4.ª ed., Lisboa, 286p. 
 
SADLER, B. (1994) – “Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental”; ed. Maria do Rosário 
Partidário e Júlio de Jesus, CEPGA, Lisboa, pp. 25-39. 
 
SCHMIDT, L. ; NAVE, J.; GUERRA, J. (2009) – Autarquias e desenvolvimento Sustentável. Agenda 

21 Local e Novas Estratégias Ambientais; 2.ª ed; Fronteira do Caos ed., Porto, 152 p. 
 
SOROMENHO-MARQUES, V. (1998) – O Futuro Frágil. Os Desafios da Crise Global do Ambiente; 
Publicações Europa - América, Lisboa, 225 p. 
 
STRAHLER, A., STRAHLER, A. (1992) - “Modern Physical Geography”. Fourth Edition, Wiley, New 
York. 638p. 



 
 

 
 

                  Agenda 21 local de Monchique. Uma estratégia para o desenvolvimento sustentável  
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 
199 

 
TU (2007) – Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT); Turismo de Portugal, Lisboa, 133 p. 
 
TU (2013) – Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT). Horizonte 2013-2015; Turismo de 
Portugal, Lisboa, 133 p. 
 
UE/CCE (2001) – Governança Europeia. Um Livro Branco; Comissão das Comunidades Europeias, 
Bruxelas, 25.7.200, COM(2001) 428 final 
 
UICN (1980) – World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for Sustainabel 
Development; IUCN-ENP; UNESCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                  Agenda 21 local de Monchique. Uma estratégia para o desenvolvimento sustentável  
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Título do projeto âncora 
1 - A revisão do PDM 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Um dos projetos que mais votações/respostas acolheu e que traduz a expetativa dos atores locais 
relativamente a este instrumento de gestão territorial. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

Título do projeto âncora 
2 - Portal eletrónico/loja virtual de negócios 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Para promover e facilitar o escoamento dos produtos locais com fraco investimento. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

Título do projeto âncora 
3 - Gabinete de apoio ao empresário 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Com uma atitude proactiva, promotora do concelho e captadora de investimento. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

 

 

 



Título do projeto âncora 
4 - Balcão único municipal 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Como forma de modernizar serviços, desburocratizar procedimentos e facilitar consulta de 
informação. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

Título do projeto âncora 
5 - Criar uma associação/cooperativa 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
De forma a potenciar ganhos de escala de oportunidade entre atores/produtos, de 
produtores/empresários locais. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

Título do projeto âncora 
6 - Fileira de produtos tradicionais 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Assumir uma fileira de produtos tradicionais âncora do concelho e potenciá-la. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

 

 

 



Título do projeto âncora 
7 - Criar uma imagem e marca fortes 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Que seja identificadora e valorizadora dos produtos locais tradicionais. Complementa o projeto 6. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

Título do projeto âncora 
8 - Turismo acessível 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Potenciar o turismo acessível como segmento transversal, inclusivo, diferenciador. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

Título do projeto âncora 
9 - Plano de reabilitação urbana da vila de Monchique 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Requalificação e revitalização dos tecidos urbanos, através da beneficiação dos espaços coletivos e 
do incremento das condições de acessibilidade e de transporte de bens e pessoas e dinamização 
das atividades económicas, em particular, as atividades ligadas ao turismo e ao lazer, ao comércio 
local e aos serviços de proximidade. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

 

 



Título do projeto âncora 
10 - Plano de acessibilidades e mobilidade para todos 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Concretização de ações no território cuja finalidade garantam e assegurem os direitos das pessoas 
com necessidades especiais, ou seja, pessoas que se confrontam com barreiras ambientais, 
impeditivas de uma participação cívica ativa e integral. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

Título do projeto âncora 
11 - Sistemas de tratamento das atividades suinícolas 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Criar sistemas de tratamento e/ou aproveitamento de efluentes suinícolas sustentáveis. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 

 

Título do projeto âncora 
12 - Miradouros acessíveis 
 
As linhas orientadoras do projeto: 
 
Criar miradouros acessíveis, principalmente, no alto da Fóia, Picota e em Picos, Esgravatadouro 
(valorizar), Alferce/vista para Barrando do Demo, subida para a Fóia. 
 
O projeto depende de: 
Recursos financeiros 
Administração central 
Administração local 

Formação de parceiros 
Participação do público 
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