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BEJA a 30 anos! 

Consigo, Beja Consegue 

 

A Coligação Consigo, Beja Consegue apresenta-se a este acto eleitoral, porque considera 

que pode contribuir ativamente para a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do 

concelho de Beja. 

O documento que apresentamos expõe de forma clara a todos os concidadãos o 

caminho que pretendemos trilhar. 

Não escamoteamos a importância do poder local nestes quase cinquenta anos de 

democracia e não ignoramos que muito foi feito. E, porque a cidade e o concelho são 

muito mais importantes do que as tricas partidárias, não negamos os contributos 

positivos de todos os executivos (ainda que uns, mais do que outros). Mas somos 

diferentes. Desde logo, criticamos a incapacidade dos últimos executivos de pensarem 

e planearem a médio e longo prazo, demasiado presos às conjunturas e aos ciclos 

eleitorais. 

Por isso, assumimos o compromisso de pensar Beja a 30 anos. 

Porque acreditamos que a cidade e o concelho podem ser aquilo que sonhamos. 

Porque Consigo, Beja Consegue! 

Assim, o nosso programa assenta em oito pilares fundamentais, cuja densificação 

pretendemos realizar em diálogo com a população, porque o contributo de cada um dos 

nossos concidadãos é crucial.  

 

1. “BEJA – UM CONCELHO AMIGO DO INVESTIMENTO” 

A Câmara Municipal tem que assumir uma política ativa de captação de investimento 

como fator de desenvolvimento da atividade económica, mormente tornando o 

Presidente um embaixador da região, um agente promotor de crescimento das 

empresas, através da captação de negócio e acompanhamento aos empresários. 

É fundamental aproveitar os recursos da região (clima, solos, água, pessoas), criando 

uma estratégia pró-ativa de captação de investimento, identificando claramente as 

fileiras (produção de azeite, vinho, carnes, frutos secos, transformação, etc.), através da 

ligação a outros “stakeholders” fora da região, tais como Associações Empresariais, 

Cooperativas, Universidades, IEFP, AICEP, para promover uma ativa captação de 

investimento. 
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Assumimos a água como a nossa vantagem competitiva e teremos como desígnio 

promover o crescimento da cadeia de valor e evoluir na Agroindústria. 

Propomos: 

• Acesso a um licenciamento ágil, online, facilitador, sem custos para a instalação 

para novas empresas; 

• Adequar a equipa do GAI (Gabinete de Apoio ao Investimento), com técnicos 

especializados nas áreas de economia, agroindústrias e turismo, dotando-o de 

uma verdadeira utilidade – por forma a facilitar negócio, atrair investimento, 

diminuir a burocracia; 

• Criar a figura/gestor de investimento, dentro do município que acompanhe os 

investidores e minimize as burocracias locais; 

• Criar a figura/gestor de fundos comunitários, dentro do município que 

acompanhe a realização dos quadros comunitários em curso, para um maior 

aproveitamento do PRR e Portugal 2030; 

• Criar o “Portal do Emprego”, com informação sobre ofertas de emprego e 

candidaturas voluntárias;  

• Reduzir os custos de instalação para novas empresas, “custo nulo”, para a sua 

fixação; 

• Reduzir os valores das taxas de saneamento e abastecimento de água na fase de 

instalação das empresas; 

• Implementar uma política de discriminação fiscal positiva ao nível dos impostos 

municipais, nomeadamente a derrama; 

• Captação de marcas “ancora” como forma de desenvolvimento do comércio 

local; 

• Estudar a localização e iniciar os procedimentos de um novo Parque Industrial, 

em sede de revisão do PDM, preferencialmente, próximo das principais vias de 

comunicação. 

 

2. “BEJA – UM CONCELHO PARA OS JOVENS” 

Assumimos uma política ativa para a fixação dos jovens no nosso concelho, facilitando 

o acesso a ofertas de emprego, através da captação de talento. 

Propomos: 

• Promover a criação de um espaço dedicado ao coworking, em rede com os já 

existentes; 

• Criar o programa “Viver na cidade, as virtudes do campo”, acolhendo jovens 

temporariamente em Beja, como estímulo à sua fixação futura; 

• Isentar o IMI para os jovens entre os 18 e 30 anos, que possuam a sua residência 

própria permanente; 

• Promover a criação de habitação para os jovens (através da concretização das 

Estratégias Locais de Habitação), com a construção de 84 novos fogos; 
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• Recuperar os espaços subaproveitados na cidade para criação de zonas de lazer 

para os jovens; 

• Promover a criação, em parceria com a sociedade civil, de uma escola de 

programação e desenvolvimento de um instituto de línguas; 

• Criar a startup center (“Incubadora de empresas”) especializada em inovação 

agrícola, em parceira com as incubadoras já existentes; 

• Atribuir bolsas de estudo a alunos de mérito do ensino superior, com residência 

em Beja; 

• Aumentar as dinâmicas educativas que promovam projetos de cariz artístico, 

desportivo e de cidadania. 

 

3. “BEJA SMART CITY – UM CONCELHO PARA AMANHÃ” 

Queremos tornar Beja um concelho moderno, inovador e adaptado aos desafios do 

amanhã, caminhando na direção da transição digital, tendo por premissa os novos 

desafios futuros. 

Propomos: 

• Rever o Plano Diretor Municipal para adaptá-lo às novas realidades do concelho 

do ponto de vista rural e urbano; 

• Construir a Circular Sul para otimizar a entrada/saída da Cidade, na zona da 

Quinta d’El Rei na direção de Serpa; 

• Promover a reabilitação de prédios devolutos que são propriedade da CMB, ao 

abrigo das Estratégias Locais de Habitação; 

• Promover a reabilitação de prédios devolutos que são propriedade privada, ao 

abrigo das Estratégias Locais de Habitação; 

• Criar uma plataforma onde os cidadãos podem identificar problemas e reportar 

à CMB; 

• Otimizar os serviços administrativos da CMB, promovendo a sua digitalização; 

• Envolver todos os recursos da CMB, mobilizando e envolvendo as equipas de 

trabalho, por forma a prestar um melhor serviço aos munícipes, de forma 

profissional, motivada, criativa e participativa; 

• Criar o Gabinete de Apoio às Freguesias; 

• Criar o Gabinete de Apoio ao Associativismo; 

• Apostar fortemente na comunicação e marketing do concelho de forma 

estruturada e institucional. 

 

4. “BEJA – QUALIDADE DE VIDA” 

Queremos tornar Beja uma cidade e um concelho com “qualidade de vida”. Elevados 

níveis de cultura, saúde, desporto e bem-estar são indicadores que refletem cada vez a 
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qualidade de vida das populações. Só apostando fortemente nestas áreas, 

conseguiremos elevar a qualidade de vida do nosso concelho. 

Propomos: 

• Melhorar as condições para fixar os médicos que terminam o internato na 

ULSBA; 

• Promover a telemedicina e telemonitorização, em situações passíveis de serem 

acompanhadas à distância; 

• Criar balcões “Beja_Saúde Balcão” nas juntas de freguesia; 

• Dinamizar um programa de resposta e apoio aos cuidadores informais e 

migrantes; 

• Promover a criação de unidade de cuidados continuados; 

• Criar uma unidade móvel de saúde para apoio na promoção e bem-estar das 

populações rurais do nosso concelho, em coordenação com a ULSBA; 

• Construir parcerias culturais para criação/reaproveitamento de novos conceitos 

que possam explicar e apresentar as várias figuras da nossa cidade através dos 

vários eventos existentes e a criar (ex: Festival Videomapping/Festival 

B/RuralBeja/Festival Banda Desenhada/Patrimónios do Sul/Palavras 

Andarilhas/Beja Romana);  

• Criar um museu de arte contemporânea tendo por substrato a coleção de Jorge 

Vieira; 

• Requalificar os Moinhos de Santa Iria, para acolher um espaço destinado à 

cultura, investigação e lazer; 

• Requalificar a Casa da Cultura, reforçando a sua importância ao nível cultural e 

comunitário; 

• Aproveitamento do espólio romano, reproduzindo alguns pontos de interesse 

em tamanho real; 

• Explorar os percursos pedestres na natureza, percursos para BTT e desportos 

náuticos, assente nos planos de água existentes no concelho e no rio Guadiana 

(integração das Barragens do Pisão, Cinco Reis e rio Guadiana); 

• Desenvolver a criação de um programa de residências artísticas; 

• Promover a criação de uma escola de artes e restauro;  

• Utilizar o desporto para promoção do território – criação da minimaratona “Beja 

Capital”; 

• Promover a requalificação do pavilhão municipal “João Serra Magalhães”; 

• Promover a requalificação do campo de futebol da Salvada, com a instalação de 

relvado sintético; 

• Promover a requalificação do campo de futebol de Albernoa, com a instalação 

de relvado sintético; 

• Criar o Parque Desportivo Dr. Flávio dos Santos, multifuncional, com os seguintes 

equipamentos: Piscina coberta, skate park, campo de futebol 9, zonas de lazer e 

restauração, para usufruto da população e entidades desportivas da região. 
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5.  “BEJA - INCLUSIVA” 

Beja é um concelho de todos. Mas para isso tem que se afirmar cada vez mais como um 

concelho inclusivo, que olha para todos os seus habitantes, sem deixar ninguém para 

trás, assumindo a integração como um desígnio. 

Propomos: 

• Garantir os direitos de todos os cidadãos independentemente de etnia ou país 

de origem; 

• Exigir um poder central mais interveniente para que sejam criadas estratégias 

nacionais que vão de encontro a um equilíbrio, aliviando as diferenças entre as 

diferentes comunidades; 

• Facultar aulas de português como facilitador para processos de integração de 

imigrantes; 

• Garantir a execução do plano municipal de integração dos imigrantes que já se 

encontra aprovado; 

• Articular com as entidades empregadores, associações e autoridades para que 

se promova a procura de trabalho justo e desincentivar a subsídio-dependência; 

• Trabalhar com as entidades do setor social, com vista a melhorar as relações com 

as várias comunidades, tendo presente direitos e deveres de todos; 

• Reforçar as dinâmicas já existentes junto da população idosa, apoiando projetos 

como Universidade Sénior, Projeto Com_Vida, Centro Social do Lidador, Projeto 

“Ao encontro de um amigo”;  

• Constituir uma equipa de visitação a idosos do concelho. 

 

6. “BEJA – ACOLHEDORA” 

Queremos viver num concelho aberto e acolhedor. Acolhedor a quem decide cá viver, 

mas também a quem decide visitar Beja. Quem visita ou reside em Beja 

temporariamente, pode tornar-se um embaixador da cidade, desde que para isso, se 

sinta acolhido como se estivesse em sua casa. 

Propomos: 

• Criar experiências turísticas e culturais de “dois dias” para visita à cidade, 

devidamente publicitado e demarcado por todos de forma inequívoca;  

• Criar o programa “Guia por um dia”, incentivando jovens e menos jovens a 

fazerem de guias aos turistas que nos visitam; 

• Reativar o Posto do Turismo no centro da cidade, mantendo o existente no 

Castelo; 
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• Promover uma imagem uniformizada de espaços como esplanadas e comércios, 

com design apelativo; 

• Criar uma Aplicação que agregue a informação existente sobre a cidade e que se 

encontra dispersa em vários formatos, facilitando a visitação; 

• Promover um calendário anual de eventos, de todo o tipo de atividades, com 

forte aposta na divulgação junto dos principais meios de comunicação social; 

• Captar a realização de eventos nacionais e internacionais, quer desportivos quer 

corporate (profissionais), beneficiando e potenciando a existência do Aeroporto 

de Beja e do Parque de Feiras e Exposições, contribuindo para uma maior taxa 

de ocupação das unidades hoteleiras do concelho.   

 

7. “BEJA – UM TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL” 

Queremos um concelho cada vez mais sustentável! A Câmara Municipal deve ser a 

primeira entidade a assumir a sustentabilidade como principal compromisso para o 

futuro. 

Beja pode caminhar para um território sustentável a 30 anos! 

As alterações climáticas, a carbonização, a desertificação são ameaças de hoje que irão 

comprometer o futuro dos nossos filhos e netos, caso não façamos para as contrariar. 

É fundamental trabalhar tendo como base o Plano Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas do Baixo Alentejo e a Estratégia Regional de Especialização 

Inteligente, instrumentos guia para obtermos um território mais sustentável. 

Propomos: 

• Afirmar a identidade das freguesias rurais e dos espaços rurais através da criação 

e melhoria de serviços de proximidade; 

• Promover o Plano de Sustentabilidade das Áreas Rurais do Concelho de Beja; 

• Incentivar a criação de ZIF (Zonas de Intervenção Florestal), no concelho de Beja; 

• Fiscalizar e penalizar más práticas, para promover uma agricultura moderna, 

eficiente, sustentável e lucrativa; 

• Criar uma rede de Unidades de Reciclagem de Subprodutos Agrícolas distribuídas 

por algumas freguesias do concelho; 

• Dinamizar, em parceria com a EDIA, um maior aproveitamento das áreas de 

regadio no Bloco de Rega do Pisão, de pequena propriedade e que, até à data, 

se encontram por explorar, para projetos em modo de produção biológico, cuja 

produção seja destinada a cadeias de comercialização curta; 

• Aumentar a frota elétrica da autarquia; 

• Instalar novos postos de carregamento para veículos elétricos; 

• Melhorar a rede de caminhos rurais públicos, e sempre que se justifique, a 

criação de caminhos agrícolas paralelos às principais estradas com problemas de 

densificação de tráfego; 
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• Melhorar e aumentar os espaços verdes existentes nas zonas urbanas; 

• Criar uma horta comunitária, envolvendo os alunos da ESAB; 

• Melhorar a limpeza urbana, adquirindo novos equipamentos (Lava Ruas), 

reforçando as equipas e criando um piquete para recolha ao fim-de-semana; 

• Promover e defender o Mundo Rural junto dos órgãos de decisão e dos cidadãos 

na generalidade, tornando-o o principal agente de desenvolvimento económico 

e social do concelho. 

 

8. PRESSIONAR OS GOVERNOS CENTRAIS 

Porque o governo local tem competências específicas e é incapaz de solucionar todos os 

problemas que afetam os seus territórios, importa assumir uma capacidade 

reivindicativa, sem temer as afinidades político-partidárias, junto dos governos centrais. 

Assim, para a concretização da nossa estratégia é crucial que o município seja o principal 

agente de pressão, por forma a conseguirmos: 

• Criar uma unidade de Convalescença; 

• Dinamizar o aeroporto de Beja através da captação de investimento na vertente 

industrial, criação de fatores de atratividade da região para a criação de novas 

rotas a partir de Beja, sem descurar a vertente de carga e logística; 

• Realizar as acessibilidades necessárias à região: Eletrificação e modernização da 

ferrovia entre Casa Branca – Beja – Funcheira; 

• Realizar as acessibilidades necessárias à região: Construção da A26/IP8 até Beja; 

• Concretizar os Blocos de Rega da segunda fase de Alqueva, tais como Bloco de 

Rega Cabeça-Gorda/Trindade; 

• Promover a criação de um Gabinete de Saúde Oral, nos centros de saúde. 

 

Chegou a hora de mudar Beja, de mostrar que Beja vai conseguir afirmar-se como 

verdadeira Capital. 

É fundamental dar voz às pessoas, aproximar o município dos Bejenses, trabalhar 

envolvendo todos os colaboradores, de forma transparente e aberta, criando uma 

verdadeira equipa, que partilhe um único objetivo – melhorar Beja! 

Contamos com muita gente disposta a dar o seu contributo, com dedicação, vontade, 

criatividade e entusiasmo, apenas e só, porque são Bejenses ou se fixaram em Beja e 

querem cá continuar. 

Com Todos, Consigo, Beja Consegue! 

 

 

Beja, 24 agosto 2021 


