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RESUMO 

 Os principais projetos turísticos, pensados a partir de 2005 em Portugal, de 

investimento privado e fundos europeus, foram resorts integrados, localizados na sua 

maioria em albufeiras de águas públicas, resultado de políticas públicas de incentivo 

á dinamização das zonas desertificadas do interior. A albufeira do Alqueva, embora 

sem resultados visíveis é um paradigma emergente de expansão urbana planeada 

para o turismo. A crise económica e financeira, que ainda afeta Portugal testou as 

políticas e instrumentos de gestão territorial atuais, revelando a incoerência no 

ordenamento físico e ambiental das albufeiras de águas públicas, com consequências 

na viabilidade dos projetos turísticos aprovados. A resposta a este quadro recessivo, 

incentivou políticas públicas de recurso, suportadas na regeneração urbana, 

implicando menos recursos, investimentos mais controlados e novos instrumentos de 

gestão territorial. Neste contexto, as aldeias na envolvente da albufeira do Alqueva, 

são concentrações urbanas estratégicas com localizações privilegiadas ao plano da 

água, património histórico e cultural, que podem contribuir para um ordenamento 

urbano e turístico sustentável. Esta investigação mostra como recentrar a importância 

urbana e turística das albufeiras, perdida com a atual situação recessiva, através da 

introdução de modelos urbanos inovadores, que tenham como foco a regeneração e 

expansão urbana, utilizando a água como elemento central do desenvolvimento 

urbano. 

Palavras-chave: Albufeiras; Ordenamento do território; Planeamento urbano; 

Políticas públicas; Sustentabilidade; Turismo 

 

ABSTRACT 

 The main tourism projects, conceived from 2005 in Portugal, on private investment 

and European funds, were integrated resorts, mostly located in public water reservoirs, 

as a result of public policies to encourage the desertification of the interior. The Alqueva 

reservoir, although with no visible results, is an emerging paradigm of urban expansion 

planned for tourism. The economic and financial crisis that still affects Portugal has 
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tested the current policies and instruments of territorial management, revealing the 

inconsistency in the physical and environmental planning of public water reservoirs, 

with consequences on the viability of approved tourism projects. The response to this 

recessive framework encouraged public resource policies, supported by urban 

regeneration, implying fewer resources, more controlled investments and new 

territorial management instruments. In this context, the villages surrounding the 

Alqueva reservoir are strategic urban concentrations with privileged water, historical 

and cultural heritage sites that can contribute to a sustainable urban and tourism 

development. This research shows how to refocus the urban and tourist importance of 

reservoirs, lost with the current recessive situation, through the introduction of 

innovative urban models that focus on urban regeneration and expansion, using water 

as a central element of urban development. 

Keywords: Water reservoirs; Spatial planning; Urban planning; Public policies; 

Sustainability; Tourism 

 

1.  INTRODUÇÃO 

A problemática da investigação centra-se no desenvolvimento urbano e turístico 

emergente, verificado na envolvente de albufeiras, dando enfase ao intervalo temporal 

entre o ano de 2002, até á atualidade em Portugal. A investigação depois de uma 

abordagem geral do tema, foca-se na albufeira de Alqueva como objeto de estudo. 

Esta albufeira possui metade de todos os projectos turísticos pensados nos últimos 

dez anos em Portugal. As urbanizações turísticas emergentes nos últimos dez anos 

na envolvente de albufeiras em Portugal, nasceram de regras estabelecidas nos 

vários Planos de Ordenamento das Albufeiras (POAAP). Estes criaram zonas de 

vocação turística, num paradigma de expansão urbana, num processo de 

ordenamento, que formalizou um modelo urbano baseado no resort integrado a partir 

de 2007.  

A investigação analisou nove albufeiras entre Portugal e Espanha (Fig.1): Monte da 

Rocha, Alvito, Alqueva, Vigia, Montargil, Abrantes, Castelo de Bode e Aguieira e 
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Valdecañas, em Espanha, num total de vinte e dois projectos turísticos (Fig.2, Fig.3 e 

Fig.4), onde se demonstra a importancia destes lugares como novos polos turísticos. 

A crise económica e financeira que Portugal atravessa, criou um novo Paradigma, 

mais contido e concentrado nas infraestruturas existentes, que obedece a um conjunto 

de critérios mais sustentados económicamente. Contudo julga-se que é trasnsitorio 

no campo do planeamento urbano. Outros modelos urbanos emergem no contexto 

europeu, que podem influenciar a criação de zonas turísticas innovadoras e inclusivas. 

  

2.  METODOLOGÍA DE INVESTIGAÇÃO 

O desenho da investigação segue uma abordagem metodológica, baseada nos 

estudos de caso de abordagem qualitativa (Yin,1993), apoiados pela revisão da 

bibliografia, como estratégia de investigação e exploração do conhecimento do 

problema, definição de objetivos e construção das hipóteses. Numa fase mais 

exploratória do processo de investigação também foram consultados peritos de várias 

áreas do conhecimento, documentos de ordenamento do territorio, gabinetes técnicos 

1dos municipios envolvidos, assim como os planos turísticos aprovados, como forma 

de teste e avaliação á construção da teoría. Desta analise e comparação entre estudos 

de caso, (definimos vinte e dois projetos, distribuídos pelas nove albufeiras), pretende-

se a criação de um conjunto de recomendações e criterios a aplicar em futuros Planos 

de desenvolvimento urbano e turístico na envolvente de albufeiras, com relevância 

para a albufeira de Alqueva onde se pretende criar uma base especifica, enquadrada 

em fatores críticos de sucesso decorrentes do resultado da analise dos estudos de 

caso.  

 

3.  URBANIZAÇÕES EMERGENTES EM ALBUFEIRAS DE ÁGUAS 

PÚBLICAS ATÉ 2014 

As transformações urbanas e turísticas recentes, desenvolvidas no princípio dos anos 

2000, nos territórios envolventes às principais albufeiras de águas públicas de 
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Portugal, vêm colocar novas questões sobre o ordenamento e planeamento urbano 

sustentável. A investigação verificou que este desenvolvimento urbano e turístico, teve 

a sua génese a partir de 2007, coincidente com uma estratégia de nível nacional, de 

criação de novos instrumentos através do regime jurídico dos instrumentos de gestão 

territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, neste caso 

concreto dos Planos Especiais de Ordenamento das Albufeiras de águas públicas- 

POAAP. Estes propuseram, áreas de vocação turísticas dispersas, contribuindo para 

a infraestruturação de territórios que pelas características ecológicas, paisagísticas e 

funções de reserva de água doce, estavam protegidos na sua maioria por Diretivas 

Europeias, ou por legislação ambiental a nível nacional, como a REN2 ou a REDE 

NATURA 2000 na ZEPA3. 

O Plano de Pormenor do Parque Alqueva (Fig.5), desenvolvido nas margens da 

albufeira do Alqueva com 2074 Ha e com custo de 980 milhoes de euros, é neste 

contexto aprovado em 2007, coincidindo com políticas de incremento do turismo que 

vinham sendo desencadeadas em Portugal desde 2005, através dos Projetos de 

Potencial Interesse Nacional (Resolução do Conselho de Ministros nº 95/2005, de 24 

de Maio). Em 2007 com a publicação do Plano Estratégico Nacional do Turismo 

(PENT), criaram-se estrategias de desenvolvimento das regiões portuguesas, com 

base no uso do solo turístico, no aproveitamento das potencialidades naturais, 

paisagísticas, patrimoniais e culturais do territorio. O resort integrado foi o modelo 

recomendado pelas suas valências, abrangendo usos do solo polivalente, 

necessitando de terrenos de dimensões generosas, onde a água fosse o elemento 

central, para a dessiminação do golfe, de atração de investimento, de turistas 

emergentes de classe alta, nacionais e internacionais, que se reviam num turismo 

                                                           
2 A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica que integra áreas com valor e 
sensibilidade ecológicos ou expostas e com suscetibilidade a riscos naturais. É uma restrição de 
utilidade pública que condiciona a ocupação, o uso e a transformação do solo a usos e ações 
compatíveis com os seus objetivos. 
 
3 A Rede Natura 2000 é uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia resultante 
da aplicação da Diretiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril de 1979 (Diretiva Aves) - revogada 
pela Diretiva 2009/147/CE, de 30 de novembro - e da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Habitats) que tem 
como finalidade assegurar a conservação a longo prazo das espécies e dos habitats mais ameaçados 
da Europa, contribuindo para parar a perda de biodiversidade. Constitui o principal instrumento para a 
conservação da natureza na União Europeia. 
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alternativo ao turismo de “sol e mar”. Este modelo anbicionava recriar condições 

existentes no litoral, nos territorios do interior, onde não existe mar.  

Em Espanha, o PIR Valdecañas (2007), com uma área de 133.60 Há e um custo de 

200 milhões de euros (Fig.6), foi considerado o modelo urbano padrão a implementar 

na envolvente de todas as albufeiras, através da criação de cidades mistas, na 

dinamização do turismo do golfe com componente residencial, na componente de 

ócio, ligada á saúde e bem-estar e a componente do usufruto idílico da paisagem do 

património e cultura da região onde se insere (G.E.,2012). Valdecañas só foi possível, 

através de uma alteração aos Planos Diretores das duas aldeias mais próximas, El 

gordo e Berrocalejo, desafetando a área rustica correspondente ao plano e em ZEPA, 

para a urbanização turistica, este  assume-se como o primeiro projeto contemporâneo 

de grandes dimensões e de valorização do modelo resort, influenciando a criação do 

mega projeto de Alqueva, o Plano de Pormenor do Parque Alqueva. 

 

4.  Análise dos Estudos de Caso 

Dentro da conjuntura económica e financeira atual, ficou reconhecida a necessidade 

de participação do sector privado nas ações de planeamento e dinamização dos 

processos urbanos, liderado pelo sector público. Essas ações, incluem a programação 

do território, a criação de mecanismos financeiros sustentaveis, a criação de 

ferramentas de participação pública simplificadas e acessíveis a todos os estratos da 

população, a criação de parcerias para o desenvolvimento urbano, a criação de 

modelos de gestão diversificados, a dinamização de usos do solo, que permitam a 

existência de relações lacustres, não desvirtuando a identidade dos locais, a criação 

de medidas de preservação ambiental imparciais e a criação de mecanismos de 

monotorização dos planos.  
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5.  As aldeias flutuantes no Alqueva 

A barragem de Alqueva foi inaugurada no dia 8 de Fevereiro de 2002. Concebida para 

reter grandes quantidades de água numa região árida, com elevada desertificação 

física e humana (Drain,1996). Foi pensada para criar um centro atrativo que retivesse 

as populações e atraísse os investidores económicos (Wateau, 2003; Guichard, 

2003). O território abrangido por esta, possui 250 km2 de área de espelho de água no 

seu nivel máximo de armasenamento sendo composta por um perímetro aproximado 

de 1100 km de margens lacustres (Fig.7). 

A recente crise económica e financeira, veio criar constrangimentos no financiamento 

público e privado e dificultou a implementação física dos dez Planos de urbanização 

turiscica aprovados na envolvente de Alqueva. Este contexto revelou o 

sobredimensionamento dos projectos, tendo em atenção o tempo e os fatores 

económicos em que foram programados, anos antes da realidade recessiva, que o 

país atravessa. Outro problema prende-se com a revitalização das aldeias que 

marginam a albufeira do Alqueva, estas nunca tiveram relações ribeirinhas, com a 

albufeira. A recente relação que dispõem, foi forçada, pela subida da água da albufeira 

até a sua cota máxima 152 m (Fig.8). Será preciso dotar estas de Planos de 

urbanização, que lhes proporcionem um caracter de proximidade com a água, não 

desvirtuando a identidade quer do desenho urbano, quer da arquitetura existentes. 

O urbanismo flutuante pode trazer uma nova perspetiva do planeamento a esta 

realidade. Pode ser o motor de uma nova economía, compatível com as atividades 

turísticas que se pretendem repensar. Será preciso criar âncoras aos tecidos urbanos 

preexistentes. Alqueva pela sua dimensão e potencialidade, pode acolher projetos-

piloto, baseados sobretudo na regeneração urbana das aldeias existentes, através da 

criação de zonas urbanas flutuantes, como medida de preservação do patrimonio 

edificado existente, e criação de novas zonas turísticas no plano da água. Esta 

simbiose poderá trazer um desenvolvimento económico inesperado a toda a região 

Alentejo.  

Segundo Graaf, R. (2009), são varias as vantagens sobre construir na água, o 

dinamismo do tecido urbano proposto, custos mais reduzidos a longo prazo, por se 
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tratar de construções que podem ser recicladas ou reinventadas, com prazo de 

validade mais curto do que a construção tradicional em terra, um novo olhar para os 

territórios da água, como fundações dinâmicas para a construção de tecido urbano, 

oferecendo a perpectiva de novos métodos de construção, mais sustentáveis para o 

ambiente com um ciclo de vida mais curto. O urbanismo da água pretende ser 

modular, adaptável, flexível, permitindo que as construções sejam facilmente 

deslocadas, atualizadas, sempre que a sua utilidade já não responda aos propósitos 

para que foi projetada (Fig.9). Este modelo pode trazer beneficios económicos para a 

região que o acolhe influenciado pela construção, manutenção e gestão das 

construções e suas infraestruturas. Esta filosofia flutuante inside numa componente 

de revitalização de frentes de água, na necessidade de controlar o défice de 

sustentabilidade económica, social e ecológica, no uso do plano da água, como 

mercado emergente no plano turístico e no crescimento de habitats alternativos. 

Contudo existem ainda restrições e um desconhecimento científico na implementação 

destes modelos. Existe falta de conhecimento técnico na construção a inexistência de 

normas, regulamentos e legislação adequada, o desconhecimento dos riscos 

associados á implementação destes sistemas na água e a questão da gestão 

urbanística municipal. 

Conhecendo o contexto expectante na envolvente da albufeira de Alqueva em termos 

de exequibilidade dos Planos de Pormenor turísticos existentes e que condicionam o 

desenvolvimento urbano atual e futuro do território, assim como a situação 

demografia, económica e social dos povoados existentes nas suas margens, que se 

tem degradado nos últimos anos, a investigação criou uma base de recomendações 

para a criação de aldeias flutuantes ou lacustres na albufeira do Alqueva. Recomenda-

se que ao nível da programação do solo, seja feita uma reavaliação dos instrumentos 

de gestão do territorio. A realização de um Plano estratégico, adequado á realidade 

existente como primeiro passo, antes da realização de um Plano Diretor 

Intermunicipal, que integre preocupações ambientais e um maior rigor na distribuição 

espacial das áreas de vocação turística. Esta linha estratégica deve servir de base á 

revitalização das aldeias existentes em torno da albufeira de Alqueva, e da criação de 

um anel lacustre (Fig.10) 
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Recomenda-se a criação de programas integrados nas aldeias existentes, que 

promovam relações com a água (Fig.11 a Fig.14), que incidam nos deficits de usos 

do solo desses aglomerados, que contribuam para a dinamização turística desses 

espaços. Criação de programas inovadores, entre usos do solo em terra e usos do 

solo na água. Poderá ser possível adotar dinâmicas, que vem do urbanismo flutuante 

como forma de inovação dentro da autenticidade que se pretende também preservar. 

A programação deve ter em conta aspetos económicos e de viabilidade de execução, 

sendo importante os municípios da envolvente de Alqueva, criarem ferramentas que 

controlem estas dinâmicas no desenvolvimento de futuros projetos.  

Recomenda-se que seja elaborado sempre, antes de qualquer ação, um estudo e 

diagnóstico de análise espacial, que determine a identidade e a forma urbana, as 

potencialidades e fragilidades desse território, para que os Planos de Pormenor sejam 

mais conscientes e rígidos a este respeito.  

Recomenda-se que seja elaborado um Estudo de Impacte Ambiental, coincidente com 

o arco lacustre, definido pelos povoados urbanos, que contemple um cenário futuro 

de criação dessa relação lacustre, imprescindível para a sustentabilidade urbana e 

turística da albufeira de Alqueva.  

 

6.  Conclusões 

As albufeiras de águas públicas, tem sido territórios apelativos para a urbanização 

turística nos últimos vinte anos em Portugal. As políticas publicam e os instrumentos 

de gestão territorial, incentivaram até 2014, abordagens de expansão urbana 

baseadas num modelo urbano, em que o resort integrado foi capaz de trazer retorno 

do investimento, de incutir nos agentes políticos, interesses capazes de criar 

mudanças em territorios rusticos com restrições ambientais e ecolgicas profundas, 

para zonas com vocação para a urbanização turística.  

A crise económica e financeira que a europa vive, serviu de teste á políticas urbanas 

seguidas até 2014, resgatou principios de contensão de custos, inviabilizando todos 
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os projetos turísticos na albufeira do Alqueva, que se apresentavam 

sobredimensionados, quer é área, quer no programa, repercutindo-se no 

financiamento. No contexto atual, será preciso uma reavaliação de políticas e de 

instrumentos de gestão territorial, todos os intervenientes, são fundamentais para 

repensar um novo desenvolvimento urbano, mais sustentável na envolvente da 

albufeira do Alqueva. Devem ser os Municípios os líderes do processo de 

Planeamento urbano, tendo em conta um novo paradigma de incentivo á 

concentração urbana dentro dos povoados existentes, com menos custos, com 

incentivo a medidas que influenciem um desenho urbano e arquitetónico com mais 

identidade, com incentivo á criação de novas propostas, com caracter inovador e 

contemporâneo, onde os impactes ambientais sejam menores do que o ordenamento 

vigente, em que o turismo seja uma consequencia de um bom planeamento e não um 

objectivo final.  

Um planeamento mais sustentável na albufeira do Alqueva deve se reger por cinco 

principios de intervenção: 

1. Princípio de integração em continuidade: Os futuros Planos de Pormenor e de 

Urbanização, devem-se integrar nos limites das áreas urbanas já existentes.  

2. Princípio de autenticidade e identidade dos locais: Será importante que em 

futuras intervenções urbanas, na envolvente da albufeira do Alqueva, se entenda que 

a autenticidade e identidade dos locais está precisamente nas pequenas zonas 

urbanas, existentes em seu torno.  

3. Princípio de adaptação á contemporaneidade do desenho urbano e arquitetura: 

É necessário que os futuros projetos encontrem um equilíbrio, entre a identidade, 

autenticidade, integração e contemporaneidade. O desenho urbano e a arquitetura, 

devem se reinterpretar á luz destes objetivos.  

4. Princípio de modernidade dos materiais e tecnologias de construção: Este 

princípio vem no seguimento de que é preciso inovar dentro do tradicionalismo do 

urbanismo e da arquitetura, encontrado na essência destes povoados urbanos.  
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5. Princípio de inovação e reversibilidade: Os futuros Planos de Urbanização, 

devem fomentar o princípio de reversibilidade. A crise veio demonstrar que os projetos 

turísticos, pensados como construções urbanas de duração permanente, condicionam 

de forma quase definitiva o ordenamento das áreas envolventes às albufeiras, sendo 

de difícil resolução urbanística e administrativa, os casos em que estes megas 

complexos turísticos ficam devolutos, criando impactes na paisagem e no ambiente. 
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Figura 1- Localização das albufeiras objecto de estudo     Fonte: Google Earth 

 

Figura 2- Projectos turísticos analisados     Fonte:  autor 
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Figura 3- Projectos turísticos analisados     Fonte:  autor 

 

Figura 4- Projectos turísticos analisados     Fonte:  autor 
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Figura 5- Herdade do Roncão - Albufeira do Alqueva     Fonte: EDIA,SA 

 

Figura 6-Complexo turistico Isla Marina  - Albufeira de Valdecañas- Caceres     Fonte: 

BIM consulting 
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Figura 7- albufeira do Alqueva     Fonte: Autor 

 

 

Figura 8- albufeira do Alqueva –Aldeia da luz    Fonte: www.roteirodoalqueva.com 
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Figura 9- Selfurb Project       Fonte: http://www.elstudio.nl 

 

Figura 10- Anel urbano na envolvente da albufeira do Alqueva       Fonte: autor 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente
http://www.elstudio.nl/


                        ISSN 2340-5457  
Volumen VIII, Nº 1 (Enero 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

46 

 

 

Figura 11- Relações urbanas com a agua na envolvente da albufeira do Alqueva       

Fonte: autor 

 

Figura 12- Relações urbanas com a agua na envolvente da albufeira do Alqueva       

Fonte: autor 
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Figura 13- Relações urbanas com a agua na envolvente da albufeira do Alqueva       

Fonte: autor 

 

Figura 14- Relações urbanas com a agua na envolvente da albufeira do Alqueva       

Fonte: autor 

 

 

 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente

