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 Empreendimento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato/Pisão

O setor agrícola constitui, a par do Turismo, uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento sustentável do

território e para a valorização do mundo rural, conforme a “Estratégia de Desenvolvimento Territorial do Alto Alentejo”.

Produção, extração, transformação, comercialização e distribuição de produtos, nomeadamente os endógenos, são

atividades que alimentam perspetivas de criação de riqueza e de emprego. Para o desenvolvimento da atividade agrícola é

fundamental:

A construção da Barragem do “Crato-Pisão” que permitirá um regadio superior a 10.000 ha nos concelhos de Crato, Alter

do Chão, Fronteira e Avis. É um investimento hidroagrícola sucessivamente prometido e adiado e que urge implementar pela

transformação que representaria para a agricultura regional.

A capacidade da albufeira - 119 milhões de m³ - que sustenta o Empreendimento Hidráulico de Fins Múltiplos do

Crato/Pisão, disponibilizará um volume de água potável que garante o abastecimento público aos sete concelhos

abastecidos pelo subsistema de Póvoa e Meadas, cuja revisão está a ser estudada pelas Águas do Vale do Tejo. Sendo a

única fonte de significativa dimensão disponível, a estratégia definida tem como objetivos melhorar a qualidade da água e

reforçar a capacidade de resposta do sistema de Póvoa e Meadas face às carências identificadas e ao agravamento das

alterações climáticas registadas nas últimas décadas.
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 Parque Natural da Serra de S. Mamede

O PNSSM apontado por todos como uma mais valia ímpar do território, tem permanecido como se quase não existisse. Ao

concelhos de Arronches, Castelo de vide, Marvão e Portalegre seriam os beneficiários diretos da dinamização do Parque, com

reflexos para todo o restante território.

Território por excelência para o Turismo Natureza, os valores intrínsecos à biodiversidade seriam alargados com a existência de

outros vetores como as pinturas rupestres, a judiaria, a cidade da Ammaia, os conventos e as casas apalaçadas.

É fundamental dinamizar a gestão do Parque, reabrir as instalações e os serviços do ICNF ao serviço das populações residentes

e como Porta de Entrada dos Visitantes, numa perspetiva da conservação do ambiente e da biodiversidade, do seu usufruto e

aproveitamento turístico, que para além de si mesmo possa potenciar todo o território.

Tejo Internacional e Espelhos de Água

O Rio Tejo e os espelhos de água, são zonas de excelência para o desporto e lazer, a visitação e o turismo natureza, para além

das especificidades em termos culturais, gastronómicos, que podem proporcionar fluxos de visitação muito importantes para

as economias locais.
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É necessário preencher lacunas ainda existentes nas infraestruturas e equipamentos que contribuam

para competitividade e a coesão territorial. É essencial promover e ampliar a base económica e

empresarial, alicerçada numa requalificação produtiva e na melhoria da capacidade competitiva que

permita ao Alto Alentejo aproximar –se dos índices de desenvolvimento das outras regiões.


