
Moção pelo desenvolvimento económico e agrícola sustentável 

O Concelho de Aljustrel tem vindo a verificar nos últimos anos, fruto da entrada 

em funcionamento do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, em boa 

hora construído e colocado ao serviço da agricultura, o aumento da 

disponibilidade de água, de forma fácil e acessível, permitindo novas culturas 

de regadio na sua zona de intervenção. 

A evolução da paisagem rural tem um longo registo histórico, desde as suas 

origens no este do Mediterrâneo há 10.000 mil anos atrás, até à actualidade, 

em que a paisagem rural é uma das formas mais difundidas de uso do solo. 

Esta evolução permitiu o desenvolvimento de uma fauna e flora diversa e 

adaptada. 

Porém, nas últimas décadas, temos assistido, no distrito de Beja, com 

particular incidência em alguns concelhos, nomeadamente no de Aljustrel, à 

introdução de novas culturas e técnicas agrícolas (agricultura intensiva e super-

intensiva de monoculturas), aumentando de forma crescente a procura pelos 

terrenos irrigados por Alqueva, originando igualmente a concentração da 

propriedade e a consequente extinção das pequenas e médias explorações. A 

concentração da propriedade em grandes grupos é um problema de gestão de 

território que causa forte preocupação, enquanto a dependência das 

monoculturas, do ponto de vista económico e não só, ainda mais quando os 

centros de decisão estão longe do nosso país, é um fator de perigo, que pode 

afetar gravemente a economia da região. 

O aumento da atividade agrícola, com a instalação de novas culturas, e de 

novas formas de cultivo, trás consequentemente novas e legítimas 

preocupações às nossas populações pelo seu bem-estar e pela preservação 

do nosso ecossistema. 

Verifica-se que estas novas formas de cultivo desenvolvem mecanismos que 

potenciam o uso de fungicidas, fertilizantes, herbicidas, inseticidas entre outros, 

levando certamente a consequências prejudiciais á saúde em geral, mas 



também à afetação negativa dos nossos solos e das linhas de água e dos 

lençóis freáticos. 

A perda da sustentabilidade dos sistemas cultiváveis e a erosão dos 

respectivos solos serão assim mais um factor para a desertificação do nosso 

distrito e do Alentejo, porque sem trabalho, sem criação de riqueza e sem 

ambiente ninguém pode viver.  

Igualmente preocupante é proliferação de trabalho sem direitos, quer laborais, 

quer no que respeita às condições de vida dos trabalhadores migrantes, fruto 

da sazonalidade das tarefas agrícolas resultante da monocultura, impedindo a 

fixação e integração desses trabalhadores, mas também da inexistência de 

normas que permitam co-responsabilizar as empresas prestadoras de serviços, 

entidades patronais desses trabalhadores, bem como as empresas 

contratantes dos serviços, pela violação dos mais elementares direitos de 

trabalho e de vida com dignidade. 

Importa um olhar atento de todos para as condições de vida e trabalho destas 

pessoas, que sendo importantes para o nosso desenvolvimento económico, 

devem estar em pé de igualdade com os direitos e deveres de todos os nossos 

concidadãos, sendo lhes garantidas justas condições salarias e laborais. 

É pois importante coadunar o desenvolvimento agrícola e económico, com uma 

melhor salvaguarda do nosso ambiente. 

Por último, importa destacar que mais desenvolvimento acarreta 

consequentemente mais preocupações com as garantias básicas para o bem-

estar coletivo, nomeadamente nas áreas da segurança e da saúde. 

Assim neste sentido importa que no concelho sejam reforçadas as capacidades 

de resposta do centro de saúde local, valorizando a capacidade clinica 

instalada assim como os mecanismos técnicos ao dispor, nomeadamente o 

novo serviço de imagiologia que carece de mais horas de funcionamento. 

Por outro lado, importa que ao nível da segurança de pessoas e bens, sejam 

desencadeados mecanismos que assegurem maior segurança quer aos 



cidadãos em geral, quer às suas explorações agrícolas e outras, diminuindo o 

risco de furto e de devassa da propriedade. 

Tendo por base o anteriormente apresentado, a Assembleia Municipal de 

Aljustrel, reunida a 29 de abril de 2019 considera que: 

1. O Município de Aljustrel deve munir-se de instrumentos que igualmente lhe 

possibilitem a auscultação permanente dos agentes no território, por isso a 

exemplo de áreas como a defesa da floresta, da proteção civil, ou de áreas 

socias e educação, propõe-se a criação de uma comissão municipal de 

desenvolvimento económico ou agrícola, envolvendo os principais agentes do 

território com responsabilidades nestas áreas. 

2. É fundamental garantir um desenvolvimento integral e sustentado do 

território garantindo a melhoria das condições de vida das populações, fruto da 

evolução económica resultante da atividade agrícola. 

3. A qualidade de vida e saúde ambientais são pilares das comunidades, pelo 

que exigimos do Governo e restantes responsáveis a criação de um sistema de 

monitorização de indicadores ambientais, demográficos e socioeconómicos e 

de mitigação dos impactos, para a saúde pública e outros, nas regiões que 

estão a sofrer alterações profundas da sua estrutura agrária e/ou produtiva, 

nomeadamente onde há intensificação da produção e expansão de 

monoculturas e ainda a criação de normas legais, de co-responsabilização, das 

empresas de prestação de serviços e utilizadoras do trabalho sem direitos e 

sem dignidade.  

Esta moção em caso de aprovação, deve ser remetida aos organismos 

tutelares visados. 

Aljustrel, 29 de abril de 2019 

Os eleitos na assembleia municipal 

 


