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SE FORES AO ALENTEJO
O mar deixou o Alentejo
Donde trouxe canções de oiro
Mas volta a matar saudades
Nas ondas do trigo loiro
Se fores ao Alentejo
Vai vai vai vai vai
Não te esqueças dá-lhe um beijo
Ai ai ai ai
Nas capelas e nos montes
Há sorrisos de brancura
Onde fala a voz de Deus
Na voz da cal e da alvura
Sobe o sol e abrasa a terra
A fecundar as espigas
À sombra das azinheiras
Na dolência das cantigas
Por lonjuras e planuras
Oh solidão solidão
Eu quero paz no trabalho
P'ra poder ganhar o pão

(musica popular do Alentejo)
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REGIONALNI RAZVOJ ALENTEJA
Izvleček:
S 34,3 % površine Portugalske je Alentejo dom nekaj več kot 7 % Portugalcem. To je regija
širnih ravnin in nizkih vzpetin (montes). Znana kot »žitna kašča« Portugalske, še vedno z
močno prisotnim kmetijstvom, kjer prevladuje ekstenzivna pridelava žita. Najbolj zastopan je
terciarni sektor, ki pa je dobro razvit predvsem v urbanih središčih. Industrija je šibka,
prejema malo investicij, predstavljajo jo majhna podjetja in drobna proizvodnja. Regija na
pogled sama podaja vzroke za nizko število prebivalstva. Območje je posejano z majhnimi
vasicami, katerih kmetije imajo v posesti širna polja. Strukturne krize, ki so prizadele bolj ali
manj vse sektorje, so vodile in še vodijo v odseljevanje in gospodarsko dezertifikacijo
številnih območij. Alentejo ima najvišjo brezposelnost v državi, enega najnižjih izobrazbenih
nivojev prebivalstva in visoko stopnjo nepismenosti. Ima močno kulturno identiteto, bogato
naravno dediščino in visoko število ur letnega sončnega obsevanja. Z razmeroma ugodno
razvitimi prometnimi povezavami in kontinuiranimi prizadevanji pa se stanje na področju
izobrazbe, inovacij in diverzifikacije lahko spremeni. Alentejo je atraktivna lokacija. Trenutno
je že priča nekaterim primerom visokotehnološke industrije. Pri organiziranih prizadevanjih v
Alenteju ima velik delež Evropska unija. Regija bo tako tudi v finančnem obdobju 2007/13
prejemnica pomoči iz strukturnih skladov.
Ključne besede: Alentejo, Portugalska, regionalna politika, regionalni razvoj, Evropska unija

REGIONAL DEVELOPMENT OF ALENTEJO
Abstract:
Expanding on 34,3% of the region's territory, Alentejo is home to 7% of the Portuguese
population. This is a region of wide plains and small hills. It is known as the »granary of
Portugal«, agriculture is still present here, manly in the form of extensive cereal cultivation.
The tertiary sector predominates and is well-developed in the region's urban centres. The
industry is weak, receiving little investments, represented by small companies and small-scale
craft production. The region itself explains the reasons of small population. The land is
occupied by small villages, cultivating their own vast areas. The structural crisis which has
affected almost all of the sectors, is leading to rural exodus and the economic desertification
of many areas. Alentejo has the highest unemployment rate in the country, one of the lowest
levels of education and one of the highest illiteracy rates, however at the same time it also
has a strong cultural identity, exceptional natural heritage and receives a large number of
hours of solar radiation per year. With a more or less sufficiently developed transport network
and continuing efforts the situation in the fields of education, innovation and diversification is
very likely to change. Alentejo is an attractive location. At the moment we can already see
some of the high-tech industry examples. The European Union is a major supporter of all
organised efforts. In the next financial period 2007/13 the region will also be allocated
financial support from the structural funds.
Key words: Alentejo, Portugal, regional policy, regional development, European Union
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1. UVOD
1.1.

NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE

V razpravah ob še vedno aktualni tematiki razdelitve Slovenije na NUTS 2 administrativne
enote Evropske unije sem zasledila podatek o dobrem črpanju Portugalske iz strukturnih
skladov Evropske unije. Za preučevano območje sem torej izbrala po nekaterih kazalcih
najmanj razvito regijo kontinentalne Portugalske – Alentejo. Zanimalo me je, kakšen je
napredek regije ob 20 letnici priključitve Portugalske Evropski uniji. Glede na to, da regija še
precej zaostaja za povprečjem EU, sem skušala poiskati razvojne potenciale, s pomočjo
katerih bi se Alentejo lahko približal ostalim portugalskim in evropskim regijam.
Za dosego tega namena so bili zastavljeni naslednji cilji:
- poiskati historične razloge za današnjo razvitost regije in Portugalske,
- izbrati naravnogeografske in družbenogeografske elemente, ki v največji meri pogojujejo
razvoj regije,
- analizirati gospodarski in razvojni profil regije s poudarkom na kmetijstvu in turizmu ter
prikazati vpliv Evropske unije na ti dve področji,
- primerjati glavne gospodarske kazalce Alenteja in sosednjih španskih regij Extremadure ter
Andalucie in opredeliti sodelovanje med državama,
- analizirati zadnje tri regionalne operativne razvojne programe z vidika glavnih ciljev, narave
izbranih projektov in finančne slike.
Ko sem bila prvič na Portugalskem, leta 1999, me je izjemno presenetila na eni strani
tehnološka razvitost in na drugi prisotnost stila življenja izpred 40-ih let. Z drugimi besedami,
manjkala je vmesna povezava med visoko tehnologijo in kmečkim tradicionalnim stilom
življenja, prav taista slika pa je prisotna še danes. Na eni strani lahko opazimo glamurozne
projekte (do nedavnega najdaljši most čez reko v Evropi, največje umetno jezero v Evropi,
največja fotovoltažna centrala v Evropi, največje božično drevo v Evropi…), na drugi strani
pa veliko večino Portugalcev, ki se le stežka prilagajajo novim visokotehnološkim
pridobitvam. V diplomi sem torej želela prikazati, zakaj na Portugalskem, predvsem pa v
Alenteju, kljub 20-letnemu sistematičnemu razvoju in vlaganju EU v državo, še vedno 16 %
ljudi ne zna ne brati ne pisati, prenekatera žena pa pere perilo na »strgalu« pri vodnjaku. Pri
tem, da je v regiji nameščena največja in najsodobnejša fotovoltažna centrala v Evropi.
Nekateri predeli regije ne ohranjajo statusa quo, ampak celo stagnirajo, spet drugi so plod
velikih ciljev še vedno »centralizirane politike« portugalskega vodstva.
Regija je na prvi pogled izrazito kmetijska, zato sem podrobneje analizirala vlogo te panoge
pri razvoju regije.

1.2.

METODE IN VIRI INFORMACIJ

Podlaga za diplomsko nalogo je bilo 6-mesečno bivanje na Portugalskem preko študijske
izmenjave Erazmus.
V prvih treh mesecih sem obiskovala predavanja na geografskem oddelku Universidade Nova
de Lisboa v Lizboni, kjer sem se naučila portugalskega jezika in osnovnih geografskih
izrazov. Skozi predavanja, pogovore s študenti in profesorji je bilo mogoče ustvariti sliko
načina razmišljanja in delovanja Portugalcev ter njihovega dojemanja sebe znotraj Evrope.
V drugi polovici bivanja sem mesec dni preživela v Evori, »glavnem mestu« Alenteja, kjer
sem veliko časa prebila v knjižnici na sedežu komisije za regionalni razvoj. Udeležila sem se
konference o vplivu podnebnih sprememb na Alentejo v Evori in študijsko obiskala Alquevo,
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glavno umetno vodno zajetje regije. Iz različnih pogovorov in revij z regijsko problematiko je
bilo kaj kmalu razvidno, kaj Alentejane moti, s čim so zadovoljni in na kaj ponosni. Ob koncu
svojega bivanja na Portugalskem sem si pobliže ogledala še nekatere predele Alenteja.
Osnovna in v glavnini uporabljena metoda v diplomskem delu je metoda analize, dopolnjena
v nekaterih predelih z metodo razgovora in slikovnim gradivom s terena ter medmrežja.
Statistični podatki za regijo so črpani iz glavnega statističnega inštituta Portugalske
(Instituto Nacional de Estatistica de Portugal), katerega zbirka informacij je izjemno pestra,
dopolnjeni so s podatki vladnih organizacij za različna področja in študij, ki jih je naredila
komisija za regionalni razvoj Alenteja (Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento
Regional do Alentejo).
Literatura izhaja v glavnem iz knjižnic:
- splošna mestna knjižnica Orlanda Ribeira v Lizboni,
- knjižnica oddelka za geoGrafijo na Universidade Nova de Lisboa,
- knjižnica inštituta za geoGrafijo na Universidade de Lisboa,
- knjižnica sedeža komisije za regionalni razvoj Alenteja v Evori,
- knjižnica na Universidade da Evora,
- regionalne agencije za poklicno formacijo v Evori.
Preostanek literature je pridobljen tudi iz:
- Inštituta za okolje v Lizboni,
- Splošne uprave za ribištvo in kmetijstvo v Lizboni,
- Splošne uprave za geologijo in energijo v Lizboni,
- Nacionalnega inštituta za energijo, tehnologijo in inovacije v Lizboni.
Slikovno gradivo je bilo pridobljeno na terenu, medmrežju ter iz različnih prospektov o
Alenteju.
Kartografsko gradivo je težko dostopno. Dostopno je le v digitalni verziji – »Atlas okolja«,
»Atlas Portugalske« in na internetnih straneh posameznih inštitutov ter organizacij. Sicer pa
je veliko kartografskega gradiva plačljivega.

1.3.

POJMI

Artesenato = tradicionalna alentejanska domača obrt
CCDR Alentejo (Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Alentejo) =
Agencija za regionalni razvoj Alenteja
Distrikt = nekdanje pokrajine (enote) pred uvedbo NUTS-regij
EGS = Evropska gospodarska zveza
ETP = evapotranspiracija
INE (Instituto nacional de statistica) = Statistični urad Portugalske
Kulture »arvenses« = katerakoli rastlina (letna ali večletna), ki je kultivirana za proizvodnjo
zrna, krme, vlaken.
Mato = nekultiviran teren, pokrit s preprostimi rastlinami
Montado = tradicionalni način kmetovanja, tipičen za Alentejo
PAC (Politica Agricola Comum) = skupna kmetijska politika (SKP)
Pousio = zemlja v počivanju
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PORA (Programa Operacional de desenvolvimento Regional do Alentejo) = Regionalni
operativni razvojni program (RORP)
PRN (Plano Rodoviario Nacional) = Državni plan cestne mreže
SAU (superficie agricola utilizada) = kmetijska površina v uporabi
STO = Svetovna trgovinska organizacija
UDE (unidade de dimensao economica) = enota gospodarske dimenzije (1UDE = 1209 EUR)
UTA (unidade de trabalho por ano) = kmetijska aktivnost ene osebe v polnem delovniku
(1920 ur/leto)
QCA (Quadro Comunitario de Apoio) = Program podpore Evropske unije za določeno
finančno obdobje
Ondas = tipični reliefni valovi pokrajine v Alenteju
VMA = maksimalna dovoljena vrednost določenega polutanta v vodi
PRN (Plano Rodoviario Nacional) = Državni plan cestne mreže

1.4.

ADMINISTRATIVNA OMEJITEV PREUČEVANEGA OBMOČJA

Administrativna opredelitev je narejena na podlagi Nacionalnega statističnega inštituta
Portugalske. Po klasifikaciji regij EU je Alentejo največja portugalska NUTS 2 regija in
predstavlja 34,3 % celotnega portugalskega ozemlja.
Na stopnji NUTS 3 se deli na :
♦ Alto Alentejo,
♦ Alentejo Central,
♦ Baxo Alentejo,
♦ Alentejo Litoral,
♦ Leizira do Tejo.
Leizira do Tejo je bila do leta 2001 enota večje NUTS 2 regije Lisboa e Leizira do Tejo.
Zaradi lažje primerljivosti podatkov ima diplomska naloga za predmet preučevanja regijo
Alentejo na NUTS II ravni brez Leizire do Tejo. Nadalje ima Alentejo na LAU 1 ravni 47
občin (concelho) in na LAU 2 ravni 301 župnijo (freguesia). Lahko ga poiščemo pod
mednarodno oznako evropske regije PT 18.
Distrikti so bili statistične pokrajine, ki so bile v veljavi pred vpeljavo NUTS regij. Alentejo
se na področju distriktov deli na:
♦ Evora,
♦ Beja,
♦ Portalegre.
.
Ponekod, kjer so bili starejši statistični podatki zbrani po občinah, sem le-te preračunala na
danes veljavno NUTS 2 regijo, sicer pa sem jih označila, da se vrednosti nanašajo na zgoraj
navedene distrikte.
Popis kmetijstva se je izvajal na podlagi agrarnih regij. Agrarna regija Alentejo se skoraj do
popolnosti prekriva z NUTS 2 regijo Alentejo, razlika je zanemarljiva.
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št.
št.
občin
prebivalcev
Alto Alentejo
5 953,0
15
128 687
Alentejo Central
7 228,1
14
173 216
Alentejo Litoral
5 303,2
5
98 519
Baixo Alentejo
8 544,6
13
143 020
SKUPAJ
27 028,9
47
543 442
PORTUGALSKA
92 125
308
10 299 200*
Preglednica 1: Osnovni podatki za NUTS 3 regije in distrikte, 2000
Vir: INE, 2006
*podatki se nanašajo na leto 2001
NUTS 3

Površina

Distrikti

Površina

št. občin

št. prebivalcev

Portalegre
Evora
Beja

5 882
7 393
10 225

15
14
14

158 790
170 051
158 790

SKUPAJ
PORTUGALSKA

23 500
92 125

43
308

454 154
10 299 200*
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Karta 1: NUTS 2 regije Portugalske
Vir: INE, 2006
Karta 2: NUTS 3 regije Alenteja
Vir: INE, 2006

2. UMESTITEV ALENTEJA V PROSTOR IN ČAS
2.1. PORTUGALSKA IN EVROPSKA REGIJA
Portugalska leži na skrajnem delu Z Evrope, obrnjena je proti Atlantiku, preko katerega nanjo
vplivajo različni kulturni in fizikalni pojavi. Kontinentalni del (88 944 km2) zavzema skoraj
celotno zahodno področje Iberskega polotoka; sega od 112 km do 218 km v širino, največja
razdalja med severom in jugom pa je 516 km. Portugalska obsega tudi dva arhipelaga:
Madeira (793 km2) in Acores (2 333 km2), oba sta avtonomni regiji. Leta 1977 Portugalska
dobi »Ekonomsko cono« (Zonas Economicas Exclusvas ZEE), morski pas (200 milj od
kopnega) zaradi zaščite morskih virov. Ekonomski pas Madeire in Acores sega 12 milj od
kopnega. (Medeiros, Sociedade, 2005)
Portugalska je bila skoraj skozi celotni stari vek in skoraj celotni srednji vek v kulturnem
pomenu skoraj na koncu sveta, kar je pustilo tudi določene posledice:
- Občutek izolacije, nemalokrat so inovacije in kulturni tokovi, prihajajoči iz ostalih evropskih
centrov, dosegli Portugalsko z zamudo, glavna ovira je bila reliefna – Pireneji.
- Odprtost proti Atlantiku, zgradila je čezoceanske vezi, osnovala kolonialni imperij, ki je
igral zanjo pomembno gospodarsko in politično vlogo do druge polovice 20. stol. Danes je
država pomemben člen pri čezoceanskih letalskih povezavah, Azori pa imajo strateško vlogo
v primeru mednarodnih konfliktov. (Medeiros, Sociedade, 2005)
Portugalska leži na stičišču atlantskega in mediteranskega vpliva.
Atlantski sever (SZ) Portugalske zaznamujejo: maksimalne letne padavine; pogozdovanje
evkaliptusa, ki vse bolj prekriva spontano raznoliko listnato vegetacijo; polikultura; razpršeno
ruralno prebivalstvo; pridelava koruze nacionalnega pomena; živinoreja »velikih živali«
nacionalnega pomena; visoka gostota prebivalstva, majhne in razdrobljene kmetijske posesti.
Mediteranski jug zaznamujejo daljša in bolj vroča poletja; širne visoke planote, reliefni
valovi (ondas); montado s hrastom plutovcem, črniko in oljko; žitna polja nacionalnega
pomena (posebno pšenična), podolgovati dolgi kosi neobdelane površine, živinoreja »malih
živali« (drobnica); velike kmetijske posesti; aglomerirano ruralno prebivalstvo; majhne
gostote prebivalstva, v zadnjih nekaj desetletjih vse bolj pomemben namakalni sistem, ki
omogoča uvedbo novih kultur.
Vplivi Atlantika so bolj prisotni v obalnem pasu, vplivi Mediterana pa se širijo v notranjost,
tja, kjer je relief nekoliko nižji.
Kontinentalna notranjost (SV) v nasprotju z obalnimi območji kaže lastnosti
kontinentalnosti, značilne za centralni Iberski polotok. Relief ima izravnano fizogonomijo,
nasprotno, kot se kaže na SZ, padavine se zmanjšajo, temperatrune amplitude pa so velike.
Vidna je tudi drugačnost agrarne pokrajine, kmetijske posesti pa so še vedno majhne in
razdrobljene, a praviloma večje kot na SZ. Prebivalstvo je tu aglomerirano, toda vasi so
manjše kot tiste na jugu. (Ribeiro, 1991)
Meje med temi tremi regijami niso jasno začrtane. Lahko pa opredelimo obseg kontinentalne
notranjosti do Centralnega gorovja (Cordilheira Central), kjer se dvigne maksimalna višina
kontinentalne Portugalske. Atlantski sever se razteza od litoralnega pasu do gorske ovire, ki
omejuje tradicionalne regije Minho, Tras-os-Montes in jug Doura z ločnico nekoliko bolj
proti vzhodu. Na jugu pa sega vse do Mondega in Sada. Kontrast med severom in jugom se
kaže tudi v zgodovini. (Ribeiro, 1991)
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Alentejo štejemo k mediteranskemu jugu. Regija je dobila ime po reki Tejo, ki pa po stari
klasifikaciji povečini teče izven regije. Alentejo je sestavljanka iz besed Alem do Tejo, kar
pomeni onstran Teja. (Mattoso, Daveau, Belo, 1997)
S sotočjema manjših rek Ponsul in Sever Alentejo sega do 39º 39' 49'' severne geografske
širine, s hribovjem, južno od mesta Sao Barnabe do 37º 19' 9'' južne geografske širine, s točko,
kjer preči špansko mejo manjša reka Ardila do -6º 55' 53'' vzhodne geografske dolžine in z
mejo med občinama Azambuja in Alenquer do -9º 0' 17'' zahodne geografske dolžine,
upoštevajoč tudi Leiziro do Tejo.
Na severu meji z administrativno regijo Centro, na jugu z regijo Algarve, na zahodu z regijo
Lisboa, z vzhodne smeri pa ga obdaja španska regija Extremadura. (INE, 2006)
Alentejo ima dobro strateško pozicijo, saj ga preči os pomembnega iberskega koridorja
Lizbona–Madrid in osi nacionalnih koridorjev Lizbona–Algarve ter Centro–Algarve, kar se
kaže v zadovoljivi pokritosti s cestno mrežo.
Priložnost za regijo je bližina Lizbone, glavnega mesta. Na drugi strani pa je potencial v
sodelovanju z Algarvejem, glavno portugalsko turistično regijo, ter zaradi bližine afriškega
kontinenta tudi v sodelovanju z Marokom. Alentejo tesno sodeluje s sosednjo državo Španijo,
s katero deli celotno vzhodno mejo. Ob zahodni, atlantski obali Alenteja, potekajo pomembne
morske poti, kar ugodno vpliva na razvoj pristanišča Sines.
Pozicija Alenteja kot taka pa prinaša tudi šibke točke. Pri naravnogeoGrafskih značilnostih se
to najbolj odraža v klimatskih razmerah, pri družbenogeoGrafskih pa v zgodovinski
zapostavljenosti s strani Portugalske, ki se danes kaže v slabi prebivalstveni strukturi in redki
urbani mreži. (RORP 2007/2013, 2007)

2.2. ZGODOVINA PORTUGALSKE IN ALENTEJA
Alentejo v portugalski zgodovinski literaturi ni pogosto omenjena regija, ponavadi je
omenjena le takrat, kadar je bila Portugalska v gospodarski krizi in si je prizadevala za
prehrambeno samooskrbnost, ali pa, kadar je šlo za emigracije prebivalstva. Regija se začne
razvijati z regionalnimi razvojnimi programi Evropske unije. Slabo stanje regije in
prebivalstva leta 1986, v času vstopa v EGS, je posledica neugodnih naravnogeografskih
razmer, predvsem pa nekaterih pomembnih, a izjemno nespametnih potez vladarjev
Portugalske v preteklosti. Ti so se vedno obračali proti kolonijam, na Portugalskem sta se s
trgovanjem razvijala Lizbona in nekoliko Porto, južni del (Alentejo) in notranjost države pa
sta bila zapostavljena. Regionalna politika in razvoj v pravem pomenu sta se začela šele s
tretjim finančnim obdobjem (2000/06), po vstopu Portugalske v EGS.
…

Kelti,
Feničani,
Rimljani

5. stol.

Germani

8. stol.

Arabci

1256

1386

1. port. monarhija,
teritorialne meje

Zavezništvo
z Angleži

Kelti, Feničani, Rimljani so se v preteklosti naselili v obalnih predelih zaradi ribolova, ki jim
je nudil hrano. Nastala so številna mesta – pristanišča, ki so bila kasneje tudi izhodišča do
kolonij, središča vsega glavnega trgovanja z blagom in tudi centri zgostitve ljudi.
Opomba: Časovni trak je izdelan po Birmingham, 2003 in Comittee of the Regions, 2007
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Alentejo je bil že v preteklosti slabo poseljen, Rimljani so na tem ozemlju sicer imeli velike
posesti, kasneje znane kot latifundije. Za seboj so pustili številne dokaze, danes kulturne in
turistične znamenitosti, ki pričajo o njihovem življenju, in krščansko vero, ki se je s prihodom
Germanov (5. stol.) še utrdila. V 8. st. n. št. arabska vojska iz severne Afrike poseli južni del
Portugalske. Islam postane religija ljudi, le na severu Portugalske se je ohranilo krščanstvo
zaradi močnega vpliva Germanov. (Birmingham, 2003)
Danes nanje spominja tipična arhitektura (bele apnene hiše z rumenimi in modrimi obrobami)
in nekateri jezikovni ostanki. Alentejo (Alem do Tejo) ima prav tako kot Algarve zvezo dveh
črk AL, v imena številnih krajev in v poimenovanja stvari so vnesli zvezo črk AL (Alentejo,
Algarve, Almodovar, Alcacer do Sal, Alndroa ...). (Mattoso, Daveau, Belo, 1997)
Kristjani s severa Portugalske so pod vodstvom kralja Henryja in njegovega sina Afonsa
Henriquesa dokončno osvojili celotno ozemlje današnje Portugalske. Leta 1256 Portugalska
postane po francoskem modelu monarhija (takrat določene meje so se obdržale vse do danes
in so najstarejše meje v Evropi). Verska vojna in kuga sta Alentejo takrat popolnoma
opustošili, prav tako se je to poznalo pri gospodarskem razvoju Portugalske. Osvojitev
Algarveja povzroči prelomni konflikt s Španijo, saj so Portugalci tako zaprli Špancem pot do
Atlantika.
Kastilja izkoristi notranjo revolucijo Portugalske 1383 (konflikti med podeželjem in baroni ter
boržuazijo in krono) in pojave kuge in začne z obleganjem Lizbone. Portugalci zato poiščejo
zavezništvo v tujini. John I. leta 1386 podpiše večno zavezništvo z Anglijo, vidno je še danes
in je bilo trn v peti skozi celotno portugalsko zgodovino. (Birmingham, 2003)
Pot proti Evropi Portugalski zapira Španija, zato se začne obračati proti morju. Med
kolonizacijo portugalski pomorščaki najprej osvojijo Kanarske otoke, ki so jih kasneje predali
Kastilji zaradi mirovne sprave. Princ Henry pomorščak s svojim vojaškim redom popelje
Portugalce do otokov Azorov in Madeire, kjer se že začnejo prva uvažanja koruze v Lizbono.
Z osvojitvijo otokov Cabo Verde so tam razvili tekstilno industrijo, osnovano na plantažah
bombaža s sužnji; zahodnoafriški otok Sao Tome so posadili s sladkornim trsom. Za otoki so
Portugalci prečkali ožino Gibraltarja in osvojili afriško kopno, novoosvojena zemlja so
privlačila plemstvo in viteze vojaških redov Portugalske.
Portugalska prst je bila rodovitna, vendar nezadostna na severu, in obilna, a nerodovitna na
jugu. Tako se je Severna Afrika začela ponujati kot velik potencial, kjer bi Portugalci lahko
gojili pšenico. Regija Alentejo je bila zaradi načrtne pridelave žit in drugih dobrin v kolonijah
zapostavljen, klimatsko neprivlačen del Portugalske. V primeru, da je bil letni pridelek v
kolonijah slab, se je Portugalska najprej ozrla po uvozu žita iz Anglije in angleških kolonij.
Kupovanje žita si je lahko privoščila z izkoriščanjem bogastva svojih kolonij. Velika
ekonomska šibkost juga Portugalske je bilo pomanjkanje delovne sile, zato so vitezi, ki so
potovali v Maroko, ugrabljali ženske in otroke, ki so jih potem prodali kot sužnje za delovno
silo. Tako se je začel trg s črnimi sužnji v Evropi, to je bila pomembna portugalska
gospodarska panoga, donosna vse do ukinitve suženjstva. V Evori, ki je bilo takrat največje
mesto juga Portugalske, je bilo na višku uvažanja črnih sužnjev v Evropo 10 % prebivalstva
črnega. (Birmingham, 2003)
Druga pomembna prelomnica portugalskih osvajanj pa je bilo leto 1498, ko Vasco da Gama
doseže obalo Indije, z obhodom afriškega Cape of Good Hope odkrije neposredno morsko
povezavo Evrope in Azije. Pomorščaki so prinašali indijski poper, bombaž, indonezijski
parfum, začimbe, kitajsko svilo, porcelan v kraljevo trgovsko hišo v Lizbono, dobiček je bil
astronomski. Da bi Portugalci zaščitili to povezavo, so vzpostavili kolonialno mesto Goa v
Indiji, zgradili trgovsko središče v Macau na Kitajskem in celo ustvarili skupnost krščanskih
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spreobrnjencev v Nagasakiju na Japonskem, ki je cvetela, vse dokler je ni prevzela japonska
država. (Birmingham, 2003)
1498

Odkritje poti do
Indije
(Vasco da Gama)

1500

Odkritje
Brazilije

16.-17. stol.

Pod
Španci

1665

1697

Osvoboditev izpod
Špancev

Odkritje zlata
v Braziliji

Portugalski pomorščaki leta 1500 odkrijejo južno kopno današnje Brazilije. Uspešne
poljedelske veščine, razvite na afriških otokih, so takoj prenesli v Južno Ameriko in kmalu
začeli uvažati sužnje iz Afrike, ki so se izkazali za dobro delovno silo. Zaradi velikega
povpraševanja po sužnjih so Portugalci ustanovili kolonijo v Angoli in tamkajšnje voditelje
prisilili, da so plačevali davke v obliki sužnjev, katere so transportirali v številu tudi preko
10.000 na leto v Brazilijo. (Birmingham, 2003)
Veliko bogastvo Portugalcev pa ni dolgo trajalo, Italijani so se vpletli v morske poti do Indije,
zlata polja Zahodne Afrike pa so obiskovali polpirati pod okriljem Elizabete iz Anglije, zato
so Portugalci poiskali rešitev v združenem imperiju s Španci. Novi kralj španskega porekla
Philip I. je Portugalcem zagotovil njihovo sodno in ustavno avtonomijo. Leta 1640 se
Portugalci uprejo, Kastilja namreč zahteva od njih, da vpokličejo svoje vojake za skupni boj
proti uporni Kataloniji, poleg tega pa Portugalci niso hoteli sprejeti davkov, ki so jim jih
nalagali Španci.
Vojna za osamosvojitev izpod oblasti Španije je trajala preko 20 let. Portugalska je z
angleškim dovoljenjem za boj lahko najela 2500 vojakov in konj v Angliji; končno so zmagali
bitko proti Špancem leta 1665. Bitke so se odvijale predvsem ob mejah, na območju Alenteja,
regija je bila tako že drugič uničena in prebivalstveno izčrpana. (Birmingham, 2003)
Portugalska nacionalna industrija je bila konec 17. stoletja industrija soli. Drugi po
pomembnosti je bil ribolov, ki pa je tudi kmalu oslabel. Razvoj čezmorskih kolonij je okrnil
portugalsko pomorsko industrijo, saj so morali ribiči služiti na velikih morskih poteh imperija.
Ribiški čolni so bili pripeljani daleč iz tujine, graditelji ladij so imeli druge prioritete –
konstrukcije velikih pomorskih ladij – ladijski les (bruno) so drago uvažali iz Švedske in
Brazilije, raje kot pa da bi ga vlačili z volovsko vprego iz notranjosti Portugalske. Portugalska
ekonomska odvisnost je bila silovita, ribiška industrija se je znašla v takem pomanjkanju
kapitala, da tudi nacionalni proizvod suhih polenovk ni bil več mogoč. Država, ki je bila
vodilna pri črpanju velikih ribjih zalog iz Labradorja in Nove Fundlandije, je postala odvisna
od angleškega ladjevja za lov severnoatlantskih polenovk. Še huje, Portugalska je dovolila
Angliji, da so angleški ribiči prodajali suho polenovko iz angleških severnoameriških kolonij,
naravnost na brazilski trg. (Birmingham, 2003)
Lizbonske zaloge hrane so se sunkovito zmanjšale. Prišlo je do pomanjkanja mednarodnih
zvez za uvoz žita, predvsem koruze. Lizbonska družba je kupovala tekstil, porcelan, ornament
in ostale luksuzne stvari, ne da bi morala ob tem spodbujati domačo obrt ali povečati ruralno
produktivnost. Zabloda Portugalcev – nevarnost nerazvitosti, prodaja nepredelanega in
kupovanje predelanega blaga so bile glavne karakteristike portugalskega gospodarstva v 17.
stoletju. Menim, da so ključno vplivale tudi na neuspele poizkuse razvoja portugalskega
gospodarstva kasneje. Pred portugalsko revolucijo je princ Pedro podal 3 rešitve za
osvoboditev države iz državne revščine:
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* Industrializacija: ta politika je imela za cilj bolj efektiven izkoristek državnih virov in
znanja – sposobnosti.
* Izvoz ljudi (migrantov) in znanja v čezmorski portugalski imperij, ti bi potem pošiljali v
domačo državo denar in blago, ki so ga zaslužili.
* Izvoz surovega materiala in začetnih proizvodov v Anglijo ter druge države in se pri tem
zanašati na tuje zmožnosti za dobavo končnih izdelkov. Med 40-letnim vladanjem je Pedro
preizkusil vse tri možnosti, začenši z industrializacijo. Nobena od teh rešitev pa se ni izkazala
za trajno. (Birmingham, 2003)
Z odkritjem zlata v Braziliji 1697 je Portugalska dobila toliko od trgovanja z zlatom, da je
lahko za naslednjih 30 let ponovno pozabila na inovacije in poskuse v smeri lastne
proizvodnje. Država je doživela razcvet umetnosti in kulture, zacvetela je arhitektura, zrasle
kraljeve palače. Majhna kulturna elita je gradila razkošne knjižnice, diplomati in člani
kraljeve družine so potovali po Evropi, cerkve so se ovenčale z zlatimi rezbarijami in
ornamentalnim okrasjem. Peščica je bogatila, večina ljudi pa je tonila v revščino.
Sklenjenih je bilo še nekaj pogodb: vojaška, ki je dovoljevala Angležem dostop do kopnega v
času, ko sta zavezništvo sklenili Francija in Španija in jim je bil ta ogrožen; trgovske
pogodbe z Anglijo o izmenjavi blaga; Portugalska je imela privilegij pri izvozu vina v Anglijo
pred vini iz Francije; Anglija pa je izvažala na Portugalsko tekstil in obleko. Ta je sicer
predstavljala majhen trg, vendar brez tekstilne industrije. (Birmingham, 2003)
Ob odkritju zlata v Braziliji pa se Portugalci niso zavedali posledic. Kopanje zlata je prineslo
razcvet brazilskega gospodarstva: ranči z živinorejo so oskrbovali iskalce zlata z mesom in
usnjem, višek so pošiljali v Evropo; lastniki plantaž s tobakom so videli priložnost v prodaji
tobaka iskalcem zlata, lastniki rudnikov pa so pošiljali tobak v Z Afriko v zameno za več
sužnjev … Razcvet brazilskega gospodarstva je pomenil možnost za Portugalce, da
emigrirajo. Do leta 1801 se je iz Portugalske izselilo že 3 milijone Portugalcev, tudi iz
Alenteja. (Birmingham, 2003)
1755
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Ločitev Cerkve
od države

1755 Lizbono strese močan potres in jo skoraj v celoti poruši. Glavno besedo pri obnovi je
imel Marques de Pombal, ki si je ob tem priboril absolutno vladavino in vpeljal nekaj
pomembnih sprememb tudi na drugih področjih. Želel je pridobiti večjo kontrolo nad
kmetijskim bogastvom v Braziliji. Da bi se osvobodil odvisnosti od uvoza iz Anglije, je v
Braziliji v velikem obsegu spodbudil pridelavo pšenice, riža in lanu.
Brazilija je postajala bolj bogata in v veliki meri samooskrbna. Brazilci so si začeli
prizadevali razviti lastno industrijo in niso več pošiljali materiala na Portugalsko. Drugi ukrep
za povečano neodvisnost od angleškega uvoza je bilo povečanje dohodka od vina. Pombal je
razumel, da mora zato izboljšati njegovo kvaliteto in omejiti dobavo. Ukrepi so veljali za vino
portovec in ostala vina vinskih trt v dolini reke Douro. Prinesli so kvaliteto, po kateri portovec
slovi še danes. Pridelava vina v Alenteju je bila omejena le na porabo domačinov.
Pombalova prizadevanja so obrodila malo sadov pri manj pomembni aristokraciji in mestnem
srednjem razredu, sicer pa so ljudje brez zemlje še vedno ostali brez zemlje in večina ruralnih
lastnikov zemlje je še zmeraj ostala odrezana od trgovine in novih priložnosti, še vedno so
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blago tovorili z mulami. Portugalska praktično ni imela cestnih povezav, saj celo Coimbra ni
bila povezana z Lizbono. (Birmingham, 2003)
Zadnja leta 18. stoletja pa je zaznamovala velika sprememba, odhajanje ljudi iz mest v ruralna
območja severno in južno od Lizbone. Domači trgovci so se pomnožili, dosegli številko
80.000, začeli so investirati v zapuščene predele Estremadure in Alenteja. Bili so bolj
dinamični od starih plemiških posestnikov, stopnjevali so bogastvo ne samo s prodajo vina,
temveč tudi pšenice, volne in olivnega olja, razvili so se tudi obrtniki, približno 130.000.
(Birmingham, 2003)
Ravno, ko so se v Alenteju pokazale svetle točke za razvoj, pa Napoleon doseže Portugalsko
v svoji želji po popolni kontentinentalni zmagi.
Ob vstopu francoske vojske na portugalska tla je bila kraljeva družina evakuirana v Brazilijo.
Angleška vojska je branila Portugalsko, kraljeva družina pa je z Anglijo v Braziliji obnovila
pogodbo o brezpogojni dostopnosti Brazilije angleškim trgovcem. 1822 se Brazilija
osamosvoji, vendar še do leta 1850 uvaža sužnje, kasneje pa so bili delovna sila emigranti iz
Evrope, predvsem iz Portugalske, ti pa so ohranjali kulturno in gospodarsko povezanost s
Portugalsko.
Napoleon se je pred vstopom na Portugalsko pogodil s španskim kraljem o razdelitivi
Iberskega polotoka ter o preprečitvi kopnega dostopa Angležem, vendar se načrt ni uresničil.
Portugalci so se skupaj z Angleži borili proti francoski vojski. Ko so Francozi zapuščali
Portugalsko, so minirali takrat že delno narejeni transportni sistem, postrelili veliko ljudi in s
seboj vzeli veliko konj. Ta polotoška vojna je pomenila trpljenje za portugalsko prebivalstvo,
kjer je bil zopet na udaru Alentejo. Francozi so namreč opustošili podeželje, se hranili pri
tamkajšnjih prebivalcih, Angleži pa so zato ponekod preventivno uničili zaloge in požgali
jadra mlinov na veter, da bi preprečili mletje koruze. (Birmingham, 2003)
V 19. stoletju sta bila na političnem področju Portugalske še vedno dominantna Lizbona in
Porto. Kljub rasti Porta pa je živelo 84 % prebivalstva v vaseh. To pomanjkanje razvitosti je
bilo oboje, vzrok in posledica nadaljevanja čezmorske emigracije. V majhnih mestih/vaseh ni
bilo možnosti izobrazbe, zaposlitve ali možnosti opustitve težkega dela, zato so bile oči teh
ljudi uprte v Brazilijo in ZDA. (Birmingham, 2003)
Portugalska revolucija vznikne leta 1820 v Portu. Saldanha, vnuk diktatorja Pombala, v
prvem delu revolucije ni dosegel zastavljenih ciljev, da bi ušel vplivu Angležev in obnovil
kolonialne moči nad Brazilijo, zato Portugalci vstopijo v drug del revolucije.
V počasi razvijajoči se revoluciji, ki je popeljala Portugalsko od kraljevega absolutizma proti
ustavni demokraciji, je prišlo tudi do prodaje kraljeve in cerkvene zemlje, le-to pa ni popeljalo
Portugalske v smeri, kot je bilo predvideno. Vrednost prodanega ozemlja je padala, količina
zemlje se je dvignila nad potrebo. (Birmingham, 2003)
S poceni zemljo so se novi lastniki racionalno odločili nadaljevati ekstenzivno samooskrbno
poljedelstvo. Le-to je bilo tu že skozi preteklost. Kmetje niso investirali kapitala v intenzivne
nove metode, uporabljene drugje po Evropi, kjer je bilo zemlje malo in je bila cenjena.
Ohranilo se je motično poljedelstvo in oranje na roko z ročnimi lesenimi plugi, prst ni bila
vzdrževana z brano in ne gnojena. Dogajanje na trgu ni vodilo v delitev velikih neefektivnih
latifundij v Alenteju, kot se je to dogajalo drugod, po mediteranskih državah. Delovna sila je
bila tako slabo plačana, da so delavci bežali v Brazilijo. 2/3 Portugalske je ostalo
polpuščavske, pokrite z neizkoriščenim lesom, ruševjem in suho hribovito pokrajino.
(Rasquilho Raposo, 2001)
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Pritisk po spremembi je prišel iz mest, s strani trgovcev, ki so uspeli uresničiti številne
socialne in gospodarske reforme (septembrske reforme). Primarno izobraževanje je bilo
prenovljeno, ustanovljene so bile gimnazije, ki so nadomestile ukinjene cerkvene šole.
Razvilo se je trgovsko in industrijsko izobraževanje, ustanovile so se tudi akademije
umetnosti in drame. Politehniške šole so bile ustanovljene v Portu in Lizboni, še celo univerza
v Coimbri se je modernizirala. Ustanovile so se knjižnice, ki so dobile knjige iz razpuščenih
samostanov, muzeji pa so dobili njihova umetniška dela. Vpeljal se je civilni register
beleženja rojstev, porok in smrti ter nadomestil cerkvenega. Nastal je kompromis med
radikalci in konzervativci in Portugalska je vstopila v 10 let stabilnosti, vse do zadnje faze
revolucije leta 1846. (Birmingham, 2003)
Glavni akter modernizacije nedolgo nazaj uvedenih reform (septembrske reforme) je bil iz
vojaških krogov Sa da Bandeira. Njegova glavna ambicija pa je bila obnoviti bogastva
Portugalske z obnovo njene imperialne usode, pri tem se je oziral po Afriki. Z zakonom je
prepovedal trgovino z afriškimi sužnji za Brazilijo. Nova politika tehnokratov se je ozirala
bolj proti Evropi kot pa proti Afriki. Novi tehnokratski vodja je bil Costa Cabral, guverner
Lizbone in zaupnik kraljice.
Lastnike zemlje je spodbudil, da bolje obdelujejo svojo zemljo in obrnejo stara samostanska
zemljišča v produktivne fevdalne farme.
Ključ do ruralnega razvoja pa je bil kot vedno izboljšan transport in tehnokrati so iskali
finančni kapital za gradnjo cest. Da bi privlačili investitorje, so morali ponuditi stabilnost, bolj
kot pa svobodo. Birokratizacija in profesionalizacija sta močno vplivali na odnose ljudi do
vlade in vcepili novo uspešnost duhovščini in inženirjem. Da bi financirali nov red, je bil
notranji dohodek prerazporejen, ustanovljena je bila regionalna administracija pod centralno
kontrolo. (Birmingham, 2003)
Nova kmetijska produktivnost je prinesla poleg koruzne revolucije tudi začetek pridelave
ameriškega krompirja. 1845 pa se pridelek krompirja neha kot tudi drugje in prinese veliko
revščino. Lakota je bila še večja, glede na to, da je boljše prehranjevanje prineslo večjo
rodnost in bolj številčne družine. (Birmingham, 2003)
To pa je povod za 3. fazo revolucije, upor na severu države, v katerem so imele vodilno vlogo
ženske. Kmetovanje so namreč prevzemale ženske, saj so moški začasno ali za stalno
emigrirali v tujino, ženske so morale prehraniti otroke. Borile so se za ograditev posesti in
registracijo njihovega lastništva. Ustanovili so deželne registrske pisarne, vendar pa kupci
zemlje ruralnih območij niso imeli izobrazbe ali dostopa do odvetnikov in ni imelo pomena
ugovarjati trditvam novih gospodarjev. Ozemlja, katera so poprej uporabljali za občasno
krmo, skupno pašo, peko oglja, za nastavljanje pasti, so spremenili v privatne posesti, katere
so vodili agresivni oskrbniki novih lastnikov. (Birmingham, 2003)
Na jugu, v Alenteju, je bilo življenje kmetov manj vodeno s strani oblasti. V 19. st. so
Alentejani še vedno uporabljali tehnologijo, podedovano iz muslimanske dobe: gojili so
pšenico, rž, ječmen, olive in vino, redili so ovce, koze, govedo, konje in prašiče. Pod liberalno
vladavino so se lastniške posesti počasi spreminjale, samostanska in kraljeva zemlja je bila
razprodana, omejitve in dedovanje so bile umaknjene v korist človeka, ki je sam od sebe
nekaj naredil. Uspešni lastniki zemlje (več kot stotine arov) so se začeli vtikati v skupno
zemljo, nekateri pasovi le-te so bili celo prodani, ostali kmetje so se čutili oropane, ker so bili
izrinjeni od kmetov, ki so si lahko privoščili gnojila ali celo mehanizacijo. Bogati kmetje so
gradili skednje, kjer so hranili pšenico za moko. Tudi nova obdelava tal nekaterih večjih
kmetov še vedno ni naredila Portugalske samooskrbne z žitom in šele po svetovnem
gospodarskem padcu 1930 je vlada intervenirala s programom proizvodnje hrane,
primerljivim s tistim, ki ga je poskusil Mussolini (Italija). (Rasquilho Raposo, 2001)
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Prebivalstvo južne Portugalske v 19. stoletju je bilo zelo razslojeno, kljub ukinitvi fevdalnih
privilegijev. Lastniki velikih posestih so osnovali svoj družbeni razred, višji od njihovih
delavcev, se med sabo tudi poročali in bili deležni višje izobrazbe. Na drugi strani so bili
zakupniki zemlje najnižji kmečki razred, imeli so pomembno vlogo pri čiščenju divjine in
včasih dobili tudi do ¾ pridelka, ki so ga pridelali, včasih pa tudi lastništvo nove, razdrobljene
zemlje. Težko in negotovo življenje kmečkega delavca se je začelo 1907, ko je bil moški
potomec poslan od doma v uk k potujočemu pastirju …
Javni delovni program na Portugalskem (znotraj septembrskih reform) 1851 je bil dramatičen.
Začel se je z vzpostavitvijo moderne pošte (uvedba znamk), 2 leti kasneje so naredili
električni teleGraf .Leta 1851 je bilo še iz časa Marquesa Pombala narejenih le 200 km cest.
Vlada je iz davčnega dohodka vsako leto naredila 200 km ceste, ki je preživela do prihoda
motornega tovornjaka 1920. Železniška mreža je bila s francoskim kapitalom narejena po
smernicah Portugalska–Španija–Evropa.
1870 je bilo pomembno leto v modernizaciji Portugalske: turbulenca je bila povezana s
političnimi spremembami v Evropi. Unifikacija Italije in Nemčije je vodila k razmišljanju po
ponovni združitvi Iberskega polotoka. Glavna grožnja Portugalcem pa je bila svetovna
gospodarska kriza, ki je prizadela proizvodnjo vina in tekstilno industrijo. Portugalci so bili
namreč še vedno odvisni od Angležev, saj so ti kupili 80 % njihovih izvoženih izdelkov.
Velika kriza 1890 je Portugalsko zopet pripeljala do razmišljanja, kako uiti iz verige
nerazvitosti in ekonomske odvisnosti. Njeni začetniški industrijski izdelki niso bili
konkurenčni angleškim, majhne kmetijske posesti severa in velike juga zaradi
zapostavljenosti pri izobrazbi ljudi teh območij niso bile pripravljene na modernizacijo
kmetijstva. Revne prsti in klima Alenteja so kmetom otežkočale zadosten zaslužek, da bi
lahko izkoristili dušikovo revolucijo, ki je takrat spreminjala produktivnost v severni Evropi.
Visoka boržuazija, povezana z aristokracijo, pa je še vedno raje vlagala v stavbe. Večina ljudi
nižjega sloja je raje iskala varnost v plačilih javnih služb kot pa v majhnih podjetjih.
Portugalska je imela tudi majhno stopnjo lastnih proizvodov v mednarodnem trgovanju (7 %).
Ostale primerljive države so imele približno 2-krat večji delež. (Birmingham, 2003)
Ideja, da bi bila uvozna nadomestila idealna oblika industrije v majhni državi, se je trdovratno
obdržala, čeprav je bil portugalski trg premajhen za gospodarsko usmeritev v številna
področja proizvodnje. Država bi se lahko gospodarsko okrepila s specializirano industrijo, kot
je npr. pluta, katere sektor je prezrl svoje priložnosti, še naprej so izvažali v 90 % surov
material ali polprodukte. Prav tako bi lahko bili Portugalci izjemno konkurenčni v
konzerviranju sardin. Dominantni gospodarski sektor na Portugalskem je bilo še vedno vino,
vendar pa je bil mednarodni vinski trg izjemno statičen ob koncu 19. stoletja in se je poraba
dvigala le za 3 % letno, medtem ko se je poraba ostalih kmetijskih produktov večala 2–3-krat
hitreje. Stagnacija vinske industrije je bila sopotnica krize leta 1890. (Birmingham, 2003)
Največja posledica propadanja kmetijskega razvoja je bilo odhajanje kmečkega prebivalstva v
mesta, kjer je bilo primorano opravljati težka dela. V času boržuazne monarhije sta Lizbona in
Porto podvojila število prebivalstva, v Brazilijo pa je letno emigriralo 25 000 ljudi.
Portugalska vlada slednjih ni ustavljala, saj so migranti pošiljali svoje zaslužke nazaj na
Portugalsko. Ekonomska kriza 1870 je spremenila odnos portugalskega vodstva do Afrike,
urgentno je bilo ponovno poiskati novo čezmorsko bogastvo. Portugalske sanje o
transkontinentalnem imperiju v Afriki so bile uničene v dveh kratkih potezah dveh rivalov s
podobnimi ambicijami, to so bili Belgijci in britanska kolonija Cape Colony v Južni Afriki.
(Birmingham, 2003)
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Ustanovitev republike v Braziliji 1989 in imperijske izgube 1890 so imeli pomembno vlogo
pri pojavu portugalskega republikanizma.
Republikanci so doživeli prvi politični uspeh, ne na področju socialnih reform, ampak na
področju intelektualnega nacionalizma. Republikanska revolucija 1910 je bila v bistvu
lizbonska revolucija, saj je pol državnih učiteljev, doktorjev in računovodij, kemikov in
trgovcev s premogom živelo tam. Portugalska je bila tretja država v Evropi, ki je razglasila
republiko (po Franciji in Švici), model je prevzela po Franciji. Republikanci so v mednarodni
politiki zagovarjali tesno povezanost z Britanijo, menili so, da le Britanci lahko zaščitijo
portugalske kolonije v Afriki pred nemško okupacijo.
Portugalska je morala za plačilo leta 1917 poslati svoje ekspedicijske enote v Francijo. Ta
finančno in politično škodljiva odločitev za vstop v vojno je prinesla propad republikanske
vlade, vodjo Afonsa Costa pa so izgnali. (Birmingham, 2003)
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Sidonio Pais je bil jasen kontrast demokratičnemu republikancu, zagovarjal je vojaški
diktatorski režim. Zaznamoval je republikanska leta med 1910 in 1926. Njegovo dolgotrajno
bivanje v Prusiji je okitilo njegov politični stil in ko se je vrnil iz Berlina, se je enostransko
razglasil za izvršilnega predsednika. Glasno se je boril proti vojni in to mu je pomagalo pri
ljudski podpori. Njegov diktatorski režim ni bil tipičen za republiko. Zaznamovala ga je
demokracija, bolj kot disciplina, ki je nadaljevala cilje reformatorjev portugalske revolucije
tretje faze (1820–1851) in boržuazne monarhije (1851–1910). Republikanci so si zaslužili
kritiko zaradi povojne finančne krize. Prava republika ni pomenila zanemarjanja vojske ali
preganjanja Cerkve, ampak njihovo nesposobnost prepoznati, da Lizbona še ne pomeni
celotne Portugalske in da je dobro počutje/situacija ljudi odvisno od agrarne prenove in ne od
neznatnih prepirov in razrednih frakcij v mestu. Agrarna togost in stagniranje sta vodili v
nadaljevanje in še celo porast emigracij nesrečnih, nepismenih kmetijskih delavcev.
(Birmingham, 2003)
Vendar je v času republike prebivalstvo Portugalcev kljub temu raslo, kljub emigraciji in
izgubi 60 000-ih življenj v epidemiji 1918, kljub 10 000-im smrtnim žrtvam med 1. svetovno
vojno. Zato je vprašanje o pridelavi pšenice in lastni samooskrbi ponovno prišlo v ospredje.
Medtem, ko so politiki govorili o kupovanju poceni tuje pšenice za njihov mestni proletariat,
je vojna pretrgala ladijske poti in prinesla grenak nemir. Po vojni so politiki kupili socialni
mir s subvencijami mlinom za mletje moke in zopet bili neuspešni pri zvišanju proizvodnje
pšenice, da bi s tem odpravili lakoto. Kljub tej veliki napaki republikancev pa so ti uspeli:
izboljšati status žensk, uvesti 8-urni delovnik za moške, svoboda misli je nadomestila moralne
omejitve duhovnikov in politične omejitve cenzure, nepismenost je bila zmanjšana z
omejenim širjenjem dostopnosti do izobraževanja. Republikanski denarni voditelji so imeli
smolo, ko so bili ujeti pri eni največjih finančnih goljufij. Spoštovana britanska tiskarna
Waterlow and Sons je bila sleparsko pregovorjena v tisk velikih vsot portugalskih bankovcev,
ki jih vlada ni avtorizirala, s tem pa nepovratno spodkopala/oslabila zaupanje v valuto in
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povzročila varčevanje in investiranje v tujino. Nacionalne rezerve so bile tisti čas izjemno
nizke.
Religija je bila večna skrb republike, Cerkev, ki je bila večkrat zatrta, je bila obnovljena 1870
po Prvem vatikanskem koncilu. Cerkev in država sta se legalno ločili 1911, vpeljane so bile
tudi civilne poroke. Pojavila se je potreba po državnem izobraževanju. Monarhija je
reformirala sekundarno šolo kar nekajkrat, republika pa je razširila osnovno izobraževanje,
množično opismenjevanje ljudi, spodbujala univerzitetne študije, sponzorirala seminarje in
debate. Republika se je zaključila 1926. (Birmingham, 2003)
Vojaški oficirji so bili nestrpni, želeli so obnoviti svoj vpliv in stopnjevati svoj status. Imeli so
puške in so lahko naredili prvi korak proti republiki.
Potreba po samooskrbnosti države in novih tujih partnerjih ponovno vznikne v času evropske
gospodarske depresije 1930, na Portugalskem nastopi vojaška diktatura. Vse liberalne reforme
boržuazijske monarhije in republike so bile ovržene. Brazilija prekine trgovanje s
Portugalsko, oslabljeno je bilo trgovanje z Anglijo, zato se diktatorji ozrejo po Afriki. V
diktaturi so se zmanjšale pravice delavcev, močno okrnilo in ponekod prekinilo se je vlaganje
v izobraževanje in različne storitve, politična mnenja so bila zatrta. Visoki srednji razred je
tvoril novo generacijo politikov, ki so potiho občudovali fašistično Italijo in nacistično
Nemčijo. (Birmingham, 2003)
Glavni akter portugalske diktature je bil Salazar, ki je s patriotizmom in paternalizmom
pridobil na svojo stran vojsko, srednji meščanski sloj in Cerkev. Zaposlenost v ruralnih
območjih je upadla, razširila se je tuberkuloza, dvigne se otroška mortaliteta, nastopi
prepoved emigracij. Salazar prepove uporabo javnega proračuna za zdravstvo. Revščina je
bila bližja tisti v Afriki kot pa v Evropi. Ignoriral je nižji sloj prebivalstva, ne samo, ker je
tako prihranil denar, temveč, ker jih je tako imel tudi pod nadzorom. Kmetje v Alenteju so bili
prepuščeni samim sebi. Otroci niso hodili v šolo (delali so doma na kmetijah), šola je bila
organizirana le za elito. Salazar je svojo moč kazal s konstrukcijo velikih arhitekturnih
projektov in zgodovinskih spomenikov, ki so opevali slavo Portugalske. Želel je državno
samooskrbnost s pšenico, zato je morala večina posesti v Alenteju pridelovati pšenico
(Campanha do trigo). Pri tem pa se je zemlja izčrpala, saj so venomer sadili na isto mesto,
brez vmesnih prekinitev. (Rasquilho Raposo, 2001)
Diktatura se še utrdi z 2. svetovno vojno. Leta 1943 je
bila Portugalska tako kot 1917 prisiljena v nevtralnost
ter v podporo Angliji proti Nemčiji. V ta namen odpre
vojaško bazo za atlantsko zavezništvo na Azorih. Po 2.
svetovni vojni so zaveznice prav tako podpirale
diktaturo na Portugalskem, saj to ni bil komunizem.
Prenovljena Evropa v 2. svetovni vojni je ponudila
veliko dela za portugalske emigrante. Leta 1950
Portugalska zgubi Macau, kasneje tudi kolonijo Goa.
Afrika postaja vse bolj suverena v pridelavi kave, v
Slika 43: Portugalski vojaki v vojni proti
začetku
60-ih let pride do uporov v Angoli in
osamosvojitvi Angole
Vir: Miranda, 2007
Mozambiku.
Salazar pošlje tja vojaške enote, Portugalska je v zameno za obnovitev vojaške baze na
Azorih dobila od ZDA v tajnosti vojaško opremo, ki je bila namenjena obrambi Severnega
Atlantika. Ženske, ki so ostale same doma z vsem delom, so imigrirale v Francijo, kasneje
tudi v Belgijo, Nemčijo in Švico. Afriške vojne so prinesle veliko žrtev in izčrpanost.
(Birmingham, 2003)
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Salazar zaradi gospodarske šibkosti Portugalske odpre meje za investicije v industrijo,
istočasno so začele investirati tudi bogate portugalske družine. Razvijati se je začela tekstilna
industrija, elektronika, industrija plastike, industrija gradbenih materialov … Vendar ima le
nekaj bogatih družin v lasti večino kapitala. Portugalska kljub temu še vedno gospodarsko
zaostaja za ostalimi rivali in tudi močno za Španijo. V začetku 60-ih let se začne po svetu
turistična industrija in pojavi se povpraševanje Evropejcev iz severa po mediteranskih
državah. Turisti prinesejo na Portugalsko razvoj transporta in pa turistične infrastrukture,
poleg tega pa močno ogrozijo zaprto portugalsko družbo z novostmi, drugim načinom
življenja. Novice o boljšem življenju so prinašali tudi imigranti, ki so v želji po boljšem
zaslužku imigrirali v bolj razvite evropske države, študentje, ki so zunaj študirali, so začeli s
političnimi debatami in prepovedanimi temami. (Birmingham, 2003)
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Leta 1974 se diktaturi uprejo industrialisti in vojska, ki so hoteli pospešeno modernizacijo. Z
revolucijo nageljnov 25. aprila na oblast ponovno pridejo demokrati, tisti, ki so oblast izgubili
leta 1926. Sledi obdobje številnih menjav vlad in vladnih programov do leta 1976, stabilnost
v državi se vzpostavi šele z začetkom pogajanj za vstop v EU. Portugalska je vstopila v
obdobje demokracije z dvema strankama: komunisti in socialisti. Najprej so svoje reforme
izpeljali komunisti. Agrarna reforma je bila ena poglavitnih idej aprilske revolucije, obsegala
je predvsem področje Alenteja in Ribateja. Nove kolektivne farme, ki so jih uvedli z reformo,
niso dosegle svojega namena, malo je bilo delovne sile in ta je bila pogosto neizkušena ter
brez iniciative. Državne agencije so hkrati zagotavljale kapital za investicije ter mehanizacijo,
vendar se je razumnost zmanjšala, ko je kredit rasel. Leta 1976 je žetev napovedala slabe
obete. Socialisti so začeli reševati, kar so zagrešili komunisti in so ovrgli program
kolektivizacije, vabili nazaj kmete, ki so prej delovali na kmetijah. Veliko delovne sile se je
vrnilo na svoje stare kmetije, pri tem so sprejeli, da veliko povečanje plač ne bi držalo koraka
z inflacijo. (Birmingham, 2003)
Drugi eksperiment v smislu skupnega lastništva se je dogodil v mestih, kjer so tranzicijske
vlade sprejele program nacionalizacije. Ta program je povzročil bolj politična nasprotovanja
kot pa zemljiško reformo. Nacionalizirana so bila privatna monopolna podjetja, kot sta bili to
voda in elektrika, nacionaliziran je bil Melo buissines empire, to je bil največji finančni
kompleks na Iberskem polotoku, nacionalizirane so bile tudi ostale družinske mreže, ki so
imele monopol nad bančništvom in zavarovalništvom. Podržavljeni so bili mediji, kar pa je
imelo malo propagandnega efekta, saj je bilo veliko ruralnega prebivalstva nepismenega.
Nacionalizacija se je razširila tudi na naftno rafinerijo, jeklo, pakiranje tobaka, varjenje piva,
gradnjo ladij, farmacijo, ceste, železnice in letališča. 20 % portugalske industrije je bilo v
rokah vlade. Srednji razred se je zbal moči države in je migriral v Brazilijo ter Evropo. Vlada
je bila premalo izkušena, imela je premalo strokovnjakov za vodenje državnega sektorja, zato
je bila nacionalizacija opuščena, tako kot agrarna reforma 1976. Tudi v tem primeru so
socialisti prosili industrijske družine z izkušnjami vodenja, da se vrnejo iz Brazilije, saj naj bi
samo kapitalizem lahko zagotovil razvoj države s tako ozko omejeno bazo izobrazbe in
izkušenj. V sedemdesetih letih pride tudi do velikega porasta emigrantov iz nekdanjih afriških
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kolonij, posebej iz Cabo Verde, ki so nadomestili nekaj prebivalstva, ki se je v preteklih letih
izselilo. Takratni zunanji minister Mario Soares, član socialistov, namreč podari svobodo
afriškim kolonijam. Žal so se imigranti iz nekdanjih portugalskih kolonij v večji meri
naseljevali na obalna področja in Alentejo v tem pogledu ni imel bistvene pomoči.
(Birmingham, 2003)
Španske in portugalske vezi se kljub skupnemu diktatorskemu režimu niso vzpostavile. Novi
iberski prostotržni sporazumi so vodili Španijo k trgovanju s Portugalsko, da bi presegla njeno
trgovanje z nekdanjimi špansko-ameriškimi kolonijami, medtem ko je Portugalska začela
trgovati s Španijo, da bi presegla svojo navezanost na Anglijo. Španija je začela investirati v
Portugalsko po letu 1985, kmalu je prišlo do španske invazije tekstila, rib, španskih bank.
Španske turiste so privlačile nizke cene Portugalcev. (Birmingham, 2003)
Leto 1986 je bilo prelomno za Portugalsko. Za predsednika vlade je bil izvoljen mladi
ekonomist Cavaco Silva. Denacionaliziral je banke, državno industrijo, javne storitve, ki so
bile poprej v privatnih rokah. Konec 70-ih let so socialisti vložili prošnjo za pristop k EU, ta
je Portugalski odprl vrata gospodarstva. Država pa je bil težak zalogaj, saj je njen BDP
predstavljal le 1 % evropskega, tudi tam, kjer bi lahko bila konkurenčna (mediteranske
kulture), takrat ni bila. V ruralnih območjih je bila največja storjena sprememba skupna
proizvodnja (kooperative), predvsem v vinski industriji. Kmetje, ki so bili prej odvisni samo
od svojih lastnih proizvodov, so se združili v socialno odgovorne marketinške sisteme, to so
bili vladno sponzorirani kmetijski programi. Kvaliteta portugalskega vina je rasla hkrati s
slabo rastjo standarda kmetov. Alentejo je pri slednjem veliko pridobil. Razvili so vrhunska
alentejanska vina, ki se dobro prodajajo na domačem trgu, manjka pa jim prodor v tujino.
BDP na prebivalca je bil nizek, predstavljal je polovico španskega in tretjino evropskega
povprečja. EU je prinesla Portugalski prvih 1000 km avtocest. Od Evropske unije pa so
vendarle pridobili predvsem ljudje na obalah in ne ljudje notranjosti ter hribov. Mesta je
zadela motorna revolucija, Volkswagen je zgradil ogromno tovarno (Autoeuropa) z veliko
denarno pomočjo iz EU. Vrnilo se je pol milijona prebivalcev iz kolonij Afrike, ki so našli
službe v rastočih storitvah in gradbeništvu. Odprli so tudi največji evropski bakrov rudnik,
dosegel je proizvodnjo 150 000 ton, cene so padle in kmalu je vse zamrlo. (Birmingham,
2003)
Sredi 90-ih let je bilo konec ugodnosti priključitve Portugalske EU. Vidne spremembe v
infrastrukturi pa niso bile dopolnjene s kakšno drugo radikalno spremembo in izboljšavami v
gospodarski strukturi. Portugalsko kmetijstvo je korak za korakom nazadovalo. Leta 1960 je
prispevalo 25 % k nacionalnemu BDP, zdaj pa le še manj kot 4 %. Nekaj rasti se je pojavilo
v gozdarstvu, kjer so bili pogozdovani nasadi plutovca in črnike ter nasadi evkaliptusa.
Turizem, predvsem izseljencev, ki so se vračali iz kolonij, je »pobral« zaposlene v kmetijstvu,
prihajati so začeli tudi turisti iz S Evrope, predvsem Angleži. Na začetku 21. stoletja so
nekateri mednarodni turistični trgi dali vrednost portugalski bogati umetniški in arhitekturni
dediščini. Revščina portugalskih proizvajalcev je bila podprta z nizko produktivnostjo.
Evropska integracija pa ni prispevala k rasti človeškega razvojnega indeksa. Leta 1991 so
javne statistike pokazale, da je najmanj 200 000 otrok delalo polni odrasli delovni čas, izostali
so iz izobraževanja, pri tem pa niso zaslužili plače odraslega človeka. V naslednjih 10-ih letih
je okrog polovica otrok opustila šolo že pri 14-ih letih. Indeks zdravja teh otrok je daleč zadaj
za indeksom zdravja zahodnih držav EU, čeprav se je smrtnost dojenčka znižala iz 10 na 5
promilov. Kljub odprtju meja pa nizke stopnje plač niso pomembno privlačile investicij v
proizvodna podjetja. Razvite evropske države so raje investirale na vzhod ali v Azijo. Sektorji
tekstila, obleke in obutve so naleteli na konkurenco iz vzhoda, ki je imela zraven velik nemški
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trg potrošnikov. Okrog dva milijona Portugalcev od desetih živi v okolici Lizbone in, čeprav
revni, uživajo moderno demokracijo ali vsaj približek tistega, kar so videli izseljenci, ko so šli
s trebuhom za kruhom v razvite države Evrope. Na podeželju so se na Portugalskem ohranile
v večini značilnosti kmetov. Družine so ostale močne in koherentne, čeprav je delo na zemlji
še vedno težko. Med njihovimi večnimi srečevanji uživajo v ribjih jedeh, pečenih jagenjčkih
in močnem rdečem vinu. Barviti in romantični tradicionalni festivali so ponavadi vedno
obogateni z obiski prijateljev in izseljencev. Portugalske navade in kultura so ostale zveneče
tudi v 21. stoletju in kot take so privlačne za preostali moderni svet, katerega hitri razvoj je
povozil tradicijo. (Birmingham, 2003)
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Kolonija Timor
postane
samostojna
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Potrditev
Evropske ustave
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3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI REGIJE ALENTEJO IN
NJIHOV POMEN ZA RAZVOJ
3.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.1.1. RELIEF IN KAMNINE
Prevladujoča morfološka enota
Alenteja je hercinski masiv, ki je
nastal v mezozoiku. Ostal predel
zapolnjuje morfološka enota
sedimentnega bazena reke Tejo in
reke Sado iz kenozoika, ki je
pravzaprav erodiran, znižan in
valovit stari masiv. (Medeiros,
Ambiente fisico, 2005)

Karta 3: Morfološke enote Iberskega polotka (po H. Lautensach, 1967)
Vir: Medeiros, Sociedade, 2005

Glede na relief regije so avtorji Alentejo v večini razdelili v dve reliefni enoti: nizki Alentejo
(Baixo Alentejo) in visoki Alentejo (Alto Alentejo). Ti dve enoti se ne pokrivata s
statističnimi regijami NUTS 3.
♦ Baixo Alentejo
Glavna geomorfološka enota je obsežna ravnina, zelo tipična za Alentejo. Po avtorju Marianu
Feiu se ravnina Baixa Alenteja začne južno od gorovja Portel (Serra Portel), včasih je
presekana z dolinami, njena nadmorska višina pa se giblje okoli 200 m. Razprostira se na
zahodu od vzhodnega obrobja sedimentnega bazena reke Sado in vse do španske meje.
Tektonski blok gorovja Portel ločuje ravnino Baixa Alenteja od ravnine Alta Alenteja, katere
nadmorske višine so višje (npr. na območju Evore se površje dvigne tudi od 220 do 250 m).
Obe ravnini sta platforma Castela Branca, podaljška velike enote reliefa Iberskega polotoka,
imenovan južna Meseta (Meseta Sul). V nasprotju z visokimi planotami Beire Interior in
vzhodnega Tras-os Montes, pri katerih je povezava s špansko severno Meseto (Meseta Norte)
jasna, pa, kot pravi Marian Feio, zaradi pomanjkanja študij tega ne moremo zagotovo trditi za
jug centralnega gorovja (Cordilheire Central), ravnino Alenteja. Površje severne mesete v SV
delu Portugalske je rezultat endoreičnega odtoka rečne mreže Castela-a-Velha. Površje južne
mesete (ravnina Alenteja) je oblikovano v kontinentalnem okolju z jasno morfogenetsko
povezavo z oceanom, brez odtoka v notranjost polotoka. Alentejanska ravnina je široko
odprta proti Atlantiku, z izjemo nesklenjenega gorskega grebena, ki je posledica kvartarnih
tektonskih deformacij. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Ravnino v rečnih bazenih Teja in Sada pokrivajo tri generacije sedimentov (kontinentalnega
izvora). Usedali so se v sušni klimi s slabim odtokom. Poizkusi časovne umestitve so bili
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narejeni s primerjavo sedimentnega zaporedja bazena reke Sado (»Serije sedimentnega
bazena reke Sado, osnova za klasifikacijo sedimentov ravnine«).
N. Pimentel (1997, 1998) je sedimentni bazen reke Sado razdelila na 5 litoestratigrafskih
enot:
1. paleocen: formacija Vale do Guizo
2. zaključek miocena: formacija Monte Coelho (Aljustrel)
3. zaključek miocena: formacija Esbarrondadouro (distrikt Evore)
4. pliocen: formacija Alvalade
5. zaključek pliocena formacija Panoias
Prvi dve formaciji sta zgrajeni iz aluvialnega vršaja semiaridnega tipa, formacija
Esbarrondadouro pa predstavlja morsko transgresijo (globina morja ni presegla 20 m),
sedimenti so pomešani z grobimi sedimenti vršaja iz obrobnega reliefa (posledica tektonskega
sunka). Formacija Alvalade predstavlja tipične fluvialne karakteristike z odtekanjem iz JZ
smeri proti Atlantiku, formacija Panoias pa je zgrajena iz aluvialnega vršaja, odtok ni iz
obrobnega reliefa, temveč iz Serra do Caldeirao (nekaj 10 km proti jugu). (Medeiros,
Ambiente fisico, 2005)

Karta 4: Geološke enote Alenteja
Vir: Atlas do ambiente, 1998

Na ravnini Baixa Alenteja sta poleg sedimentnih bazenov prisotna še dva tipa reliefa: ostanki
starega odpornega reliefa (hercinski masiv) in relief tektonskega nastanka. Prvi so glavni
gorati skupki hercinske strukture. Po M. Feiu so to: Serra Ficalho (severno od Vila Verde de
Ficalho) in Serra de Alcaria Ruiva (na območju Mertole). Obe imata kompleksno litološko
strukturo, težko je podrobneje definirati kamnine, lahko pa rečemo, da so v primeru Serra de
Ficalho prisotne predvsem odporne kamnine (marmor in apnenčev dolomit), medtem ko je
Serra Alcaria Ruiva sestavljena v večini iz kremenov. Preostal del ravnine hercinskega masiva
sestavljajo kamnine glinasti skrilavci iz obdobja morskega karbona in devona ter
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konglomerati in karbonski skrilavci iz obdobja kontinentalnega permo-karbona. Južno od
Vendas Novas preko Avita, območja Beje, z zaključkom ob Serpi se nahaja linija diorita,
gabra in kremenastega porfirja (geološka karta).
Glede tektonskih deformacij (brez tektonskih jarkov litoralne platforme), M. Feio omeni še
gorovje Portel (Serra de Portel), gorovje Barrancos (Serra deBarrancos) in gorovje Caldeirao
(Serra do Caldeirao). Gorovje Portel se dviga ob razpoki Vidigueira, gorovje Barrancos je
postopno dvigajoča se ravnina iz 200 m nadmorske višine na 600 m.
Kasneje A. B Silveira (1990) v študiji neotektonike gorovja Portel predstavi shemo
paleogeoGrafske evolucije območja, ki se nanaša na sedimentni zapis, ki je ohranjen v
sedimentnem bazenu Moura-Marmelar. Prisotne so štiri litoestratigrafske enote, ki so
reprezentirane z aluvialnimi vršaji, povezanimi s tektonskimi premiki, ki izhajajo iz razpok
gorovja:
- prvi premik naj bi bil iz začetka ali sredine miocena, sledi faza tektonskega mirovanja, med
katero so se razvile apnenčaste usedline,
- nova faza tektonskih premikov se je najverjetneje zgodila konec miocena, v povezavi z
gubanjem gorovja Betica. Razpoki Vidigueira in Sao Bartolomeu-Portel-Extremo (na severni
strani gorovja) sta utrpeli inverzne vertikalne premike (okoli 90 m),
- sledi nova faza tektonske stabilnosti, z razvojem karbonatne pedogeneze, ter novi tektonski
premiki, v razpoki Vidigueira, ki so povzročili vertikalno separacijo (170 do 180 m).
Sedimentacijo v povezavi s to pomembno fazo tektonskih premikov sestavljajo po M. Feiu
širni sedimenti (rañas),
- četrta litoestratigrafska enota je dolina gorovja takoj po prejšnji formaciji kvartarnih teras
Guadiane, sestavljena je iz aluvialnih vršajev, vključenih v sedimente enote mesete, ki že
pričajo o tendenci odtoka. Ta enota se nanaša na ponovno fazo tektonike, kjer se še enkrat
reaktivira razpoka Vidiguera.
V sekvenci različnih tektonskih premikov so formirani reliefi postali objekti erozij. Na dnu
glavnih gorovij se je ravnina širila in tako ilustrirala poligenično evolucijo. (Medeiros,
Ambiente fisico, 2005)
♦ Alto Alentejo
Od gorovja Portel pa do doline Teja (Gaviao) je relief precej razgiban, izgubi se rigidnost
prostrane ravnine Baixa Alenteja. Južno od Evore in severno od gorovja Portel so še vedno
vidne poteze alentejanske ravnine, severneje pa je ta zaradi tektonskih premikov razdrobljena
z vzpetinami. Včasih so dvignjene le nekaj deset metrov, spet drugič tudi do nekaj sto metrov
nadmorske višine. Ponekod so ob premikih na površje prišle kamnine granit in kremenodiorit
(geološka karta).
Večina avtorjev se strinja, da so ti razdrobljeni kosi ravnine podaljšek ravnine Baixa Alenteja.
Razlikujejo med visoko ravnino (300–350m) in nizko ravnino (200–250 m). Spremembe
nadmorske višine so tektonskega izvora. Visoka in nizka ravnina sta na pogled slični,
razlikujeta se le po nadmorski višini. Vzdolž tektonske razpoke so nastali dvignjeni predeli:
gorovje Alcacovas (Serra de Alcacovas), gorovje Mofurado (Serra do Mufardo), gorovje Ossa
(Serra de Ossa), visoka planota Elvas-Vila Boim in gorovje Sao Mamede (Serra de Sao
Mamede).
Po M. Feiu se gorovje Ossa (25 km širine) širi se v smeri ZSZ-VJV in dosega nadmorsko
višino 300 m nad ravnino. Gradijo ga skrilavci, včasih z vbrizganim kremenom, lidit, brusnik
kremenodiorit, torej kamnine, ki so različno odporne na erozijo. Pobočja so tektonskega
nastanka.
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Slika 1: Castelo de Vide
Vir: Občina Castelo de Vide, 2006

1

3
Slika 2: Okolica Evore, značilne reliefne oblike
»ondas«
Vir: Gomes, 2007

Karta 5: Relief Alenteja z glavnimi tektonskimi razpokami
Vir: Atlas do ambiente, 1998

Slika 4: Porto Covo
Vir: Gomes, 2007

4

2

Slika 3: Pogled na Guadiano iz mesta
Mourao
Vir: Gomes, 2007

Gorovje Sao Mamede leži južno od doline Teja ob španski meji in je pomembna vzpetina
(1027 m ), ki se dviga več sto metrov nad alentejansko ravnino. Slednja v tem predelu dosega
nadmorsko višino 300–400 m. Gorovje Sao Mamede je zgrajeno iz granitov na zahodni strani
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in skrilavcev ter kremenov na vzhodni strani. Po M. Feio in G. Almeida (1980) je prav tako
tektonskega nastanka. Z zahodne strani ima stopničast relief, na podestu katerega ležita kraja
Portalegre (400–500 m) in Alvarroes (700 m). Višji in bolj odporni relief, ki je privlačno
območje Castela de Vide in Marvaoa, je zgrajen iz kremenovih grebenov, ti se dvigujejo 150
m nad površjem ravnine. Izpostavljen je eroziji različno občutljivih kamnin kremena,
granitnega substrata ter skrilavcev. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Severno od Serra de Sao Mamede na granitni liniji Alpalhao-Nisa je alentejanska ravnina
dobro ohranjena z višinami okoli 300 m. Degradira se potem s skrilavim območjem, kjer je
precej razsekana zaradi odtokov, pokrita je s sedimenti razpadlega granita. Severno od Teja
nastopijo ponovno velika ravninska območja. Pomembno je pobočje ob razpoki Ponsula, ki ga
je proučeval Orlando Ribeiro (1943) in ločuje platformo Alta Alenteja od platforme Castela
Branca, kjer se ohranja v bazenu Sarzedas enak tip razpadle granitne kamnine. Če so različni
deli ravnine, ki se raztezajo od Serra de Portel do območja Alplhao-Nisa, res podaljšek
ravnine Baixa Alenteja proti severu, ta ustreza platformi Beire Baixe, in pripada velikemu
površju poligenske izravnave iz obdobja terciarja, ki se nahaja tudi severno od Centralnega
gorovja. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Na območju Alenteja so zaradi eruptivnih kamnin tako v preteklosti delovali številni rudniki,
največ v distriktu Beje, kjer so kopali baker, železo in mangan, v distriktu Evore baker,
svinec, cink, v distriktu Portalegra pa nekaj svinca in zlato. Danes so v celotnem Alenteju v
obratovanju le še 4 rudniki. Kamnolomi so locirani na največjem portugalskem nahajališču
»kristalnega apnenca« (calcarious cristalinos) na liniji Estremoz-Borba-Vila Vicosa, kjer
pridobivajo marmor nacionalnega in internacionalnega slovesa, rožnate, krem in bele barve.
Okrasni granit pa pridobivajo v Portalegru (Apalhao, Santa Eulalia, Monforte). Alentejo je
ena najbolj estetskih regij Portugalske. (Estudo para definiςão de uma base economica para a
região do Alentejo, 1996)
Zaznamuje ga izjemna prostranost (okolica Beje), kjer se oko ne ustavi (slika 2), tipične
reliefne oblike valov – »ondas« (okolica Evore) in dvignjena obala Atlantika. Zaradi redke
poselitve in pristnega stika z naravo ga obišče mnogo ljudi zgolj zaradi sprostitve in notranje
umiritve. Je tudi destinacija številnih organiziranih sprehodov po ravnini, v katere se
Portugalci vključujejo tako, kot se Slovenci vključujemo v planinska društva. Ravnina
Alenteja je z vidika reliefa zelo primerna za kmetijstvo, ugodna je zemljiška razdelitev,
klimatske neprijetnosti Alentejani skušajo omiliti z vodnimi zajetji, žal pa so prsti nekoliko
manj rodovitne.
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3.2.1. KLIMATSKI PROFIL
3.2.1.1. Temperature
Temperaturni režimi:
Alentejo spada med najbolj vroča območja Portugalske. Uvrstimo ga lahko v 3 termične
režime glede na povprečno, povprečno maksimalno in povprečno minimalno temperaturo:
Oceanski režim: kraji ob obali oceana s šibko temperaturno amplitudo in majhno razliko med
povprečno maksimalno temperaturo in povprečno minimalno temperaturo. Termična
razporeditev temperatur skozi leto nastane zaradi neposrednega vpliva oceana in posledično
vlažnega ozračja. (Medeiros, Sociedade, 2005)
Kontinentalni režim: območja notranjosti regije, npr. Beja. Za ta območja je značilna velika
temperaturna amplituda med meseci ter velike razlike med povprečnimi maksimalnimi in
povprečnimi minimalnimi temperaturami, ki so posledica vpliva kontinentalnosti.
Mešani režim: obsega območja Evore in Portalegra, poleti so značilne visoke dnevne
temperature in nizke temperature ponoči. Ta režim ima poleti lastnosti kontinentalnega,
pozimi pa temperature regulira morski vpliv, vlažni zahodniki prodrejo v notranjost regije.
V primerjavi s severnim delom Portugalske je v Alenteju prehod v kontinentalnost bolj
postopen. Meja poteka po depresiji reke Sada in se zaključi s severnim delom gorovij
Algarveja. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Temperaturni ekstremi:
Vdori hladnega zraka: na ozemlju Portugalske trajajo redko dlje kot en teden, vendar pa se v
obdobju od decembra do februarja lahko večkrat ponovijo. Glede na pozicijo Portugalske je
le-ta zaščitena pred vdori ledenih arktičnih vetrov in vetrov iz centralne Evrope, ščitijo jo
Pireneji in Kantabrijsko gorovje. Vdori hladnega zraka so posledica severnega ali
severnozahodnih arktičnih ali polarnih vetrov. Leta 1956 so nastopile 3 faze vdora hladnega
zraka (3.–6. februar, 10.–14. februar, 21.–24. februar). Evora je takrat zabeležila rekordni
absolutni minimum -7,1 oC. Najhujša posledica, ki spremlja tak vdor hladnega zraka, je črna
zmrzal, ki pomrzne liste drevja, popke in brstiče, cvetove. Predvsem ranljiva so drevesa
pomarančevca, mandljevca, vendar pa je črna zmrzal na srečo redek pojav. (Medeiros,
Ambiente fisico, 2005)
Vdori vročega zraka: trajajo ponavadi 3–5 dni, zaznamujejo pa jih dnevne temperature, višje
od 40 oC, nočne pa med 20–25 oC, ponavadi nastopijo med junijem in septembrom. Alentejo
je poleg španskih Estremadure in Andaluzije najbolj vroča regija. Absolutno maksimalno
temperaturo nad 45 oC so zabeležili tudi v Beji in Bajadozu. Vdori vročega zraka so od leta
1980 vse pogostejši in bolj intenzivni. Večji vdori vročega zraka: 1981, 1995, 2003, slednji z
rekordnimi temperaturami. Vdor vročega zraka 2003 so zaznamovale velike temperaturne
anomalije in dolgotrajnost. Začel se je 28. julija in trajal brez prekinitve 2 tedna, do 12.
avgusta. Zabeleženi so bili absolutni maksimumi: Beja 45,4 oC, Evora 44,0 oC. Relativna
vlaga v zraku je bila 20 % . Nočne temperature v Portalegru so se dvignile nad 30 oC, pojavili
so se hudi požari na Serri de Sao Mamede, ki so bili posledica ekstremnih temperatur in
ekstremno nizke relativne vlažnosti. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Vplivi vdorov vročega zraka: visoko tvegaje požarov nastane zaradi vdora vročega suhega
saharskega zraka poleti, prst porablja vodne rezerve, vegetacija je suha in poletje preživlja v
otrplosti/mirovanju z minimalno količino vode. Sicer pa naravni vzroki požara s suho nevihto

30

predstavljajo samo 2 % zabeleženih požarov, 98 % pa jih povzroči človek. Poleg tega imajo
vdori vročega zraka velik vpliv na zdravje in smrtnost ljudi. V krajih, kjer je bila v tem času
povprečna minimalna temperatura nad 25 oC, je bilo zabeleženih največ smrtnih žrtev (Evora,
Beja ...). Sicer so ti vdori vročega zraka vedno obstajali, vendar so zdaj bolj pogosti, danes pa
se prebivalstvo v Alenteju vse bolj stara, pozidave ne upoštevajo norm za izpostavljenost
soncu. Moderne hiše so zgrajene iz materiala, ki ne varuje ne pred vročino ne pred mrazom.
(Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Evolucija temperaturnega režima:
Območje Alenteja je doletel največji porast maksimalnih temperatur, ki so se v primerjavi z
začetkom 20. stol. ob koncu stoletja dvignile za 2,9 stopinje. Prav tako so se v povprečju
dvignile povprečne letne temperature za 0,6–1,6 stopinje. Povprečne maksimalne temperature
so se dvignile za 1,3–2,1 stopinje. Najvišji zabeležen maksimum je bil v Beji 45,4 stopinje (1.
8. 2003), v obdobju 1931–1960 se je ta maksimum pojavil 1-krat, v že toplejšem obdobju
1961–1990 pa kar 5-krat, skupaj se je v prejšnjem stoletju pojavil 10-krat. To kaže, da se bo
trend visokih poletnih temperatur nadaljeval tudi v prihodnosti, le-te bodo vse bolj pogoste.
(Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Vsi modeli za prihodnost napovedujejo višje temperature v povprečju za 3–5 stopinj v
primerjavi s povprečno temperaturo v obdobju 1961–1990, predvsem sta tu na udaru regiji
Alentejo in Algarve. Povišanje temperature bo bolj milo v zimskem času (+2 stopinji v
povprečju) in večje v poletnem času (4–7 stopinj v povprečju). Zadnja ocena ustreza
pesimističnemu scenariju, upoštevajoč emisije CO2. Isti model napoveduje tudi maksimalni
dvig temperature v poletnem času ob koncu stoletja, ki naj bi dosegel 9 stopinj v primerjavi z
obdobjem 1961–1990. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Vdori vročega zraka, ki že sedaj pustošijo po levem bregu Guadiane ter naprej proti zahodu,
se bodo nadaljevali, regija bo deležna termičnih presežkov, podobnih tistim, ki so danes
prisotni v Libiji (povprečne maksimalne temperature 38–40 stopinj). V Alenteju je bilo od
srede 80-ih let število dni z maksimalno temperaturo več kot 35 stopinj v povprečju 20 dni na
leto, do leta 2100 pa naj bi se število tovrstnih dni zvišalo na 90 dni letno. Zime bodo milejše,
povprečje minimalnih temperatur pozimi bo glede na regijo variiralo med 6–16 stopinj, glede
na 2–12 stopinj v obdobju 1961–1990. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)

31

Portalegre 1961-1990

35

120
100

30
25

80
60

20
15

40
20

10
5

0

stopinj Celzija

mm

140

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Padavine
Povprečna max T

Sines 1961-1990

35
30
25
20
15
10
5
0

mm

140
120
100
80
60
40
20
0

Portalegre

stopinj Celzija

Povprečna min T

Portalegre

Beja 1961-1990

mm

Beja
Siens

140
120
100
80
60
40
20
0

35
30
25
20
15
10
5
0

stopinj Celzija

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Povprečna max T
Padavine
Povprečna min T

Beja
Siens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Padavine
Povprečna max T
Povprečna min T
Karta 6: Razporeditev temperatur
Vir: Atlas do Ambiente, 1998

Grafikoni 1, 2, 3: Klimogrami Beja, Evora, Portalegre
Vir: Instituto de meteorologia, 2006

Karta 7: Razporeditev padavin
Vir: Atlas do Ambiente, 1998
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3.2.1.2. Padavine
Količina padavin upada v meri ZÆV in SÆJ. Linija območja Alta Alenteja, ki meji z Beiro Baixo,
prejme 600–700 mm padavin letno, ostala območja Alenteja prejmejo pod 600 mm, neodvisno od
oddaljenosti od obale. Reliefi, skromne nadmorske višine (400–500 m) (Serras de Ossa, Portel,
Barrancos, Monfurado, Cercal) predstavljajo vlažni otoki (600–800 mm, padavine se zvrstijo nad
90 dni), največ prejme Serra de Sao Mamede (1027 m), okoli 800–1000 mm v SV Alta Alenteja. V
nasprotju so kraji, omejeni v zaprtih dolinah, kot tudi tisti ob rečni mreži Guadiane, ekstremno
sušni. Dno doline reke Guadiane prejme povprečno okoli 400 mm padavin letno. Padavine so
zgoščene v 40–50-ih dneh z močno variabilnostjo znotraj leta. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Padavinski režim:
Viški padavin so od oktobra do februarja ali do marca, med aprilom in septembrom je pomanjkanje
padavin očitno. Julij in avgust sta meseca skoraj brez padavin, suša v notranjosti Alenteja nastopi v
50 % let, v dolini Guadiane pa v 80 % let. Od obale proti notranjosti količina padavin upada,
nerednost padavin pa raste. Meseci z najbolj rednimi padavinami so november, december in januar,
slednji napolnjujejo vodne vire v Alenteju.
Količina in razporeditev padavin skozi leto sta odločilnega pomena za razvoj kmetijstva regije. Od
tega je odvisen kmetijski pridelek, napajanje vodotokov in posledično tudi napajanje vodnih zajetij,
namakalna intenzivnost in pridobivanje hidroenergije.(Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Evolucija padavinskega režima:
Študija padavinskega režima, ki sta jo naredila J. Casmiro Mendes in M.F. Espirito Santo Coelho
(1993), primerja dve obdobji: 1931–1960 in 1961–1990. Med njima ni bistvene razlike v količini
dežja. Pomembna razlika pa je ta, da je bilo jesensko deževje v prvem obdobju bolj obilno kot v
drugem, anomalija se je večala od severa proti jugu in v smeri obale. Povečala se je količina
padavin pozimi, predvsem v obalnih predelih. Najbolj drastična sprememba pa je bila velik upad
spomladanskih padavin, predvsem v kontinentalnih predelih od leta 1964 naprej. Tako je velika
skoncentriranost padavin jeseni in pozimi (nov.–jan.), količina padavin v tem obdobju pokrije
pomanjkanje padavin spomladi. Padavine so postale skoncentrirane v obliki dnevnih nalivov.
Spomladanske padavine danes predstavljajo 15 % letnih padavin, do leta 1964 pa so predstavljale
skoraj tretjino (33 %). Brez zadostnih spomladanskih padavin se pomanjkanje vode v prsti začne že
zelo zgodaj poleti. Regija je še toliko bolj občutljiva zaradi plitve prsti, ki ima slabo sposobnost
zadrževanja vode. Regija je skalna s slabimi zalogami podtalnice. (Medeiros, Ambiente fisico,
2005)
Napoved spremembe količine in razporeditve padavin je izjemno nejasna. Vendar skoraj vsi modeli
(9 od 10) simulirajo globalno zmanjšanje količine padavin na Portugalskem v 21. stoletju. Letne
padavine se bodo najbolj radikalno znižale v Alenteju in Algarveju (-30 %). Kar pa je najbolj
pomembno, je ohranjanje razporeditve padavin v deževni fazi, ki se sicer krajša. Dež naj bi bil še
naprej skoncentriran v jeseni (manjša količina: -30 % do -60 %) in pozimi, največ do februarja
(večja količina: +20 % do +50 %). Spomladi bodo marec, april in maj beležili pomembnen padec
količine padavin. Padavine naj bi se skoncentrirale v nalivih pozimi. (Medeiros, Ambiente fisico,
2005)
Ta napoved potrjuje veliko naraščanje aridnosti klime, hidrografski stres, stres rastlinskih
ekosistemov, večje povpraševanje po vodi (potrebe v kmetijstvu in v gospodinjstvih). Zmanjšanje
količine padavin kot tudi povečanje potencialne evapotranspiracije (v povezavi z napovedjo dviga
temperature) vodi k večjemu neravnovesju vodnih virov in k znižanju površinskega in podzemnega
odtoka (L. Veiga da Cunha e R. Oliveira, 2002).
Ti modeli so sicer narejeni verodostojno, vendar jih je potrebno obravnavati z razumnostjo.
Upoštevati je potrebno še nezadostno znanstveno poznavanje delovanja klimatskega sistema,
omejitve izračunavanja in uporabo navedenih matematičnih rešitev, stopnjo verjetnosti uporabe
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mednarodnih norm ublažitve emisij plinov z učinkom tople grede, nezmožnost napovedi evolucije
človeških aktivnosti na dolgi rok ... (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
3.2.1.3. Osončenost
Osončenost se veča iz SZ proti JV. Alentejo v
skrajnih JV legah prejme na leto več kot 3100 ur
sončnega sevanja. To je vplivalo na razvoj
pridobivanja
sončne
energije
s
pomočjo
fotovoltažnih celic. (Atlas do ambiente, 1998)

Karta 8: Sončno sevanje v Alenteju
Vir: Atlas do ambiente, 1998

3.2.1.4. Suše
3.2.1.4. Suše
Obstajajo različne definicije suše. M. L. Bettencort razlaga sušo takole: »Sušo lahko smatramo
takrat, ko obstaja v neki regiji dolgotrajno pomanjkanje padavin, ki resno prizadene razvoj rastlin
...« (Medeiros, Ambiente fisico, 2005, str. 364) Za meteorologe je suša brezpadavinsko stanje v
obdobju, med katerim bi se sicer morale pojaviti padavine, odvisno od lokacije in letnega časa.
Agronomi sušo razumejo kot pomanjkanje vode za kmetijske kulture, hidrologi sušo dojemajo kot
zmanjšanje vodostaja površinske ali podzemne vode, za ekonomiste pa je suša pomanjkanje vode,
ki prizadene ekonomijo. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
V splošnem je suša primanjkljaj vode v razmerju s siceršnjimi količinami vode. Ta primanjkljaj se
lahko navezuje na atmosfero, prst, vegetacijsko odejo, vodne rezerve v zajetjih. V definiciji
klimatske suše sta bistvena vodna kroga, povezana z atmosferskimi pogoji: padavine, evaporacija,
še bolje potencialna evapotranspiracija (ETP). Potencialna evapotranspiracija je celotno vračanje
vode iz površine Zemlje v ozračje, ki je posledica izhlapevanja iz tal in površinskih delov rastlin.
ETP variira glede na sončno radiacijo, temperaturo, vlažnost zraka, jakost vetra. Maksimalna
dnevna ETP je poleti in minimalna ETP je ponoči pozimi. Razmerje med padavinami in
evapotranspiracijo (P-ETP) da pomen definiciji klimatske suše. (P-ETP<0), kadar padavine niso
zadostne za uravnovešenje izgub zaradi evapotranspiracije. Sušnost označuje klimatsko stanje
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lokalnega ali regionalnega značaja, ki je prisotno skozi vse leto (v primeru puščave) ali med
določenim letnim časom (primer mediteranske klime). Mediteranski rastlinski naravni ekosistemi
predstavljajo različne prilagoditve na poletno sušnost, ki jim pomagajo preživeti stres ob
pomanjkanju vode. Trilogija tradicionalnega mediteranskega kmetijstva je pšenica, oljka in vino,
to je prilagoditev ritmu sušnosti. Brez frekventnega namakanja bi imelo veliko kultur težave s
preživetjem. Slednje se nanaša na polovico območij notranjega Alenteja. (Medeiros, Ambiente
fisico, 2005)
Pomanjkanje vode je skupni imenovalec sušnosti in suše. Le-ti dve sta velikokrat povezani. Kadar
je suša dolgotrajna ali se pojavi bolj pogosto, lahko povzroči večjo sušnost (večjo intenzivnost
sušnosti), ki vodi k večji aridnosti. Slednje napoveduje bolj sušno klimo.
Regionalizacija sušnosti:
Sušne regije po World Atlas of Desertification (objavljen v United Nations Environment
programme) lahko razdelimo v tri kategorije glede na letno razmerje P-ETP in variabilnost
padavin znotraj leta:
A=P/ETP

C.V.(%)

Aridna klima

Tip

0,05<A<0,20

50–100

Semiaridna klima

0,2<A<0,50

Semihumidna klima

0,5<A<0,65

25–50
<25

Preglednica 2: Tri kategorije sušnih regij po World Atlas of Desertification
Vir: Medeiros, Ambiente fisico, 2005

V notranjosti Alenteja je indeks sušnosti večji kot 30 %, levi breg reke Guadiane pa celo preseže 40
%. Klima Alenteja je torej semiaridna.
Linija, ki uvršča določeno območje v semihumidno klimo, je relativno gibljiva glede na padavinsko
sestavo let. V obdobju 1961–1988 se je območje s P-ETP < 0,65 v notranjosti Alenteja zmanjšalo.
Alentejo je v pomanjkanju vode, izrazita območja pomanjkanja so: od Alvalada do Serra Cercal in
bazen Guadiane. Vlažni otoki so ponavadi v višjih predelih: Serra de Sao Mamede, Serra de
Monchique, obstajajo še drugi vlažni otoki, kot npr. Serra de Ossa, vendar zanje nimamo
informacij. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Merilna postaja
(mm)
Evora
Beja
Portalegre
Serpa

1945

1976

1981

1992

1995

1999

2005

366
193*
405
169

360
443
544
303

322
243
481
156*

320
325
504
304

339
276
594
334

270*
291
450
285

296
198
389*
207

Preglednica 3: Leta z zabeleženimi najnižjimi vrednostmi letnih padavin
Vir: Instituto de meteorologia, 2006

V tabeli zapisana leta najhujše suše v Alenteju dosegajo med 25 % in 40 % običajne količine
padavin med temi devetimi meseci. Tretjina teh padavin je padla v času setve (oktober). Žito na
poljih je v letih suše ostajalo nizko, naredilo je samo steblo, cveta in plodu ni pognalo, zato ni bilo
žetve. M. L. Bettencourt (1984) v študiji o pogostosti pojava sušnih in deževnih let na
Portugalskem navaja pojav suše in pomanjkanja dežja s pogostostjo 2-krat na 10 let.
(Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Stopnja suše in njene posledice, tako ekonomske kot okoljske, ne morejo biti videne v enem
klimatskem letu. Če je eno leto sušno in ima naslednje tudi primanjkljaj v padavinah, so posledice
veliko hujše.
Dveletne suše na Portugalskem so bile: 1943/44, 1944/45, 1973/74, 1975/76, 1991/92, 1992/93,
1998/99, 1999/2000. Katerikoli del Portugalske bi moral biti pripravljen na dvo- ali večletne suše,
katerih pogostost je bila v prejšnjem stoletju 5-krat na stoletje. V notranjosti Alenteja so posledice
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najbolj neprizanesljive: letni izpad poljskih pridelkov, prisiljena redukcija živine, brezposelnost in
lakota določene populacije. Posledice rešujejo z urgentno pomočjo (ajudas emergencias).
Zgodovino Alenteja označujejo tovrstne tragične epizode. Zadnje desetletje 20. stol. je bilo
posebno deležno tovrstnih večletnih suš, vendar nimamo zadostnih elementov za potrditev, če je
tendenca povečanja tovrstnih tipov suš. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Suša leta 2005:
Po meteorološkem indeksu sušnosti je bil na dan 30. junija 2005 Alentejo v celoti uvrščen v
ekstremno sušnost z indeksom < -4.00. Meteorološki indeks sušnosti temelji na konceptu vodnega
ravnovesja, vključujoč količino padavin, temperaturo zraka, kapaciteto vode, ki je prisotna v prsti.
Indeks klasificira sušnost glede na intenzivnost (šibka, zmerna, močna, ekstremna). Vsebnost vode
v prsti na taisti dan je bila v Alenteju povsod manjša od 10 %. (Comissao para a seca, 2005)
Karta 8: Analiza vodnih zajezitev, % vodnih rezerv
Vir: Comissao para a seca, 2005
Opomba:
1. število je % celotnega volumna zalog v drugi polovici junija 2005
2.

število je % povprečnega volumna v drugi polovici junija (1990–2000)

Tudi pri zalogah podtalnice je prisotna tendenca nižanja piezometra, vrednosti so pomembno nižje
od povprečja prejšnjih let. (Comissao para a seca, 2005)
Ocena efektov suše in ukrepi za ublažitev le-teh:
a) Urbana naselja:
Občine so razvrstile avtomobilske cisterne, ki so oskrbele rezervoarje javnih vodovodnih sistemov
za oskrbo ljudi s pitno vodo.
Občine, ki so morale izkoristiti to možnost, so sledeče:
Občina
Almodovar
Arraiolos
Castro Verde
Marvao
Mertola
Montemor-o-Novo
Odemira
Ourique

% prizadetega
občinskega
prebivalstva
0,6
9,7
1,4
0,3
4,6
0,8
3,9
20

Odgovoren za
avtomobilsko
cisterno
Gasilci
Gasilci
Občina
Občina
Gasilci
Gasilci

Preglednica 4: Občine z dodatno vodno oskrbo v času suše
Vir: Comissao para a seca, 2005
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V Alenteju so od skupno 22.385 prebivalcev, oskrbovanih s pitno vodo, dodatno oskrbeli še 4.239
prebivalcev. Občine Barrancos, Beja, Castro Verde, Crato, Montemor-o-Novo, Moura, Redondo in
Serpa so sporočile zmanjšanje kvalitete vode, ki so jo določili z izrednim ukrepom ojačitve analize,
prav tako je bil uveden izredni ukrep sistema obdelave vode (zdravljenja vode).
Tehnično pomoč, potrebno za črpanje podtalnice, so morali posredovati občinam Alcacer do Sal,
Arraiolos, Beja, Castro Verde, Fronteira, Gaviao, Mertola, Monemor-o-Novo, Serpa.
Po vseh omenjenih ukrepih občine skoraj niso registrirale problemov v smislu oskrbovanja
prebivalstva z vodo, poleg njih so uvedle še ukrepe varčevanja z vodo za ublažitev efektov suše:
zmanjšanje namakanja javnih površin/vrtov, poostren nadzor na območjih zaščite pridobivanja
vode, zbiranje materiala, namenjenega pridobivanju vode v nujnih primerih, preventivne akcije za
občutljivost populacije, za varčevanje in efektivno porabo vode, izboljšanje sistemov oskrbovanja s
popravilom razpok, iz katerih uhaja voda, poostritev tarif, zaprtje dekorativnih vodnjakov,
predvsem na cestnih krožiščih ... Gasilske akcije (oskrba z vodo) so se junija leta 2005 v primerjavi
z istim časom prejšnje leto povečale za 260 %.(Comissao para a seca, 2005)
b) Kmetijstvo:
V prvi polovici junija leta 2005 je bilo vreme vroče in suho z nadpovprečnimi temperaturami za to
obdobje in brez padavin. Ti pogoji so pomembno vplivali na razvoj kultur (pomlad-poletje), to je
tistih, ki se gojijo brez namakanja. Pomanjkanje padavin je povzročilo padec plodov v sadovnjakih
in na oljkah. Velika večina žitnih kultur (jesen-zima) je že zaključila svoj vegetativni cikel in so že
nastopile žetve. Prva mlatenja žita so potrjevala nižjo produktivnost, kot je bilo predvideno, z
vrednostmi močno pod tistimi preteklega leta. (Comissao para a seca, 2005)
Naravni travniki in pašniki, ki niso imeli sistema namakanja, so bili v splošnem izčrpani. V
namakalnih območjih je bila situacija nekoliko boljša, vendar tudi s tendenco slabšanja zaradi
nezadostne razpoložljive vode, večina mlak in manjših vodnih zajetij je bilo suhih. Prehrana živine
je bazirala na slami, strnišču in žitnih poljih, katerih zaradi propada pridelka niso želi.
Sejanje in sajenje kultur (pomlad-poletje) se je zaradi slabih klimatskih razmer zavleklo. Ta
situacija je enako vplivala na kalitev nekaterih kultur, sejanih pozneje, predvsem sončnic in kultur,
ki se ne namakajo. Pomanjkanje vode v prsti je prisililo, da so zmanjšali ali niso uresničili
pridelave kultur, ki jih sicer realizirajo. (Comissao para a seca, 2005)

Kmetijske kulture
Pšenica (douro)
Pšenica (mole)
Ječmen
Oves
Rž
Pšenica+rž (križano)
Riž
Koruza
Koruza (namakalna)
Sončnica
Čičirika
Fižol
Krompir (namakalni)
Krompir
Melone
Paradižnik (industrijski)
Češnje
Breskve
Grozdne jagode (namizne)
Jabolka
Hruške

Regionalna
razširjenost
glede na
celotno
Portugalsko (%)
97
53
66
67
1
86
38
3
14
98
74
1
2
6
33
19
1
9
10
2
2

Sprememba
produktivnosti glede na
predhodno
leto (%)
-75
-72
-73
-72
-46
-73
-50
-58
-42
-79
-61
-32
+3
-17
-14
-12
0
+11
0
+7
+1

Ukrepi za zmanjšanje efektov suše v
kmetijstvu:
*Načrt
kredita
za
podporo
sektorju
pridelovanja zelenjave in sadja
Ta podpora je bila vzpostavljena skozi zakon 9.
junija 2005. To je vrsta kredita na kratki rok za
financiranje posameznikov ali kolektivov
sektorja »horto-fruticola«, ki je zaradi posledic
suše utrpel izgubo proizvodnje glede na
običajno
proizvodnjo.
Slednja
ustreza
smernicam EU, ki določajo pomoč države
kmetijskemu sektorju.
*Javni namakalni sistemi.
(Comissao para a seca, 2005)

Preglednica 5: Upad kmetijske proizvodnje, december 2005
Vir: Comissao para a seca, 2005
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c) Proizvodnja energije in industrija:
Celotna proizvodnja elektrike iz vodnih zajezitev je znašala 27. junija 2005 48 % običajne, kar je
znašalo 1400 GWh. V tem obdobju je zaradi suše prišlo do hitrega znižanja vode v zajetjih.
Glede na informacije, ki so bile na voljo po hudi suši leta 2005, so imela izgubo podjetja, katerih
proizvodnja se nanaša na teritorialno dejavnost (poljedeljstvo, živinoreja). Poleg teh so izgubo
imela tudi podjetja, katerih glavni trg je kmetijski (nižja prodaja gnojil …). V primerih hude suše
velikokrat pride tudi do povišanja cene elektrike. Pri uporabljeni vodi je vprašljiva kvaliteta,
velikokrat pride do salinizacije. (Comissao para a seca, 2005)
č) Zaščita proti gozdnim požarom
Leto 2005 je bilo najhujše, od leta 2000, po številu požarov in tudi pogoreli površini. Slednje lahko
neposredno povežemo s pojavom meteorološke suše. Vodna zajetja imajo med sušo manjši
volumen zalog vode. Ta situacija, skupaj s topografijo in pozidavo obal zajetij, pomembno
zmanjšuje maksimalno možno količino zajete vode, težavno pa je tudi približevanje, polnjenje in
vzletanje letal, ki so namenjena za boj proti gozdnim požarom. (Comissao para a seca, 2005)
Vodno
zajetje
Caia
Vale de
Gaio
Roxo
Alqueva

Maksimalna
višina (m)
233,5

Dejanska
višina (m)
-

% od dejanske
višine
53 %

40,5

25,01

16 %

136,0
154

126,71
145,83

19 %
69 %

Preglednica 6: Stanje vodnih zajetij, iz katerih letala zajemajo vodo za gašenje požarov, junij 2005
Vir: Comissao para a seca, 2005

d) Biomasa in biodiverziteta v vodnih zajetjih:
Šibke padavine pozimi leta 2005 in podpovprečne stopnje ribjih zalog v alentejanskih vodnih
zajetjih, so povzročile posamezno ali celo splošno smrtnost rib ali ribjih vrst. V maju taistega leta je
zaradi tega Splošna direkcija za gozdne vire (Direccao Geral dos Recursos Florestais) določene
ribje rodove in del biomase v vodnem zajetju Roxo preselila v druga zajetja z več vode. Biomaso
iz vodnega zajetja Enxoe pa je preselila EDIA v mesecu juliju. Kasneje so enako naredili še z
zajetjem Vale do Gaio, manj kritični pa so bila vodna zajetja Caia, Campilhas, Divor, Fonte Serne,
Magos, Maranhao, Monte Novo, Vigia. (Comissao para a seca, 2005)
3.1.3. VODE
3.1.3.1. Površinske vode (glavna porečja, reke in vodne zajezitve)
Zaradi nizkih količin padavin in napovedanih scenarijev vse pogostejših in dolgotrajnejših suš je
Alentejo vodno najbolj ogrožena regija Portugalske. Glede na to, da je še vedno ena izmed glavnih
gospodarskih usmeritev Alentejanov kmetijstvo, je voda odločilnega pomena za vse večje površine
namakanja in napajanje živine.
Alentejo sestavljajo 4 porečja: največje je porečje reke Guadiana, sledi porečje reke Sado, reke
Mira in manjši del porečja reke Tejo.
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Porečje
2
Površina porečja (km )
Srednji letni specifični
2
odtok porečja (l/m )

Guadiana

Mira

Sado

Tejo

11 300

1 025

6 271

24 460*

172

260

131

222

Preglednica 7: Osnovni podatki o porečjih v Alenteju
Vir: Medeiros, Ambiente fisico, 2005.
*V statistično regijo Alentejo spada le manjši del porečja Tejo

Karta 10: Porečja Alenteja
Vir: Atlas do Ambiente, 1998

Portugalska ima zaradi subtropske geografske širine vodni primankljaj (padavine<potencialna
evapotranspiracije). Sicer je na severu razmerje obratno (P>ETP), na jugu (P<ETP), loči ju
geografska meja Cordilheira Central. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Bazena Guadiane in Sada imata največji vodni primanjkljaj. Prvi -674 mm/leto in drugi -523
mm/leto, kar je neprimerljivo s Cavado na severu države (+1201 mm/leto). Portugalska prejme
povprečno 962 mm padavin na leto glede na obdobje 1941/42–1990/91. Približno 40 % vode
napaja rečna omrežja, ostalo se vrne v atmosfero. Napajanje rečne mreže se manjša od SZ proti JV,
od obale proti notranjosti, tako kot se spreminjajo padavine. Tako najbolj sušna področja Alenteja
polnijo s 27–42 % vode rečno mrežo, večino pa se je z evapotranspiracijo vrne v atmosfero (58–73
%). (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
HidroGrafske regije skušajo omejiti rečne bazene s podobnimi klimatskimi karakteristikami. V
Alenteju ima zaradi različnih klimatskih karakteristik vsaka od treh glavnih rek svojo hidroGrafsko
regijo. Največji specifični odtok 260 l/m2 dosega porečje reke Mira, najmanjšega porečje reke
Sado, 131 l/m2, medtem ko specifični odtoki severnih porečij Portugalske presegajo 1000 l/m2.
(Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Izpostavimo lahko tri glavne značilnosti vodotokov, ki pomembno usmerjajo uporabo vodnih virov
in nadaljnje planiranje:
a) Vpliv mediteranskosti v rečnem režimu rek:
Visok vodostaj alentejanskih rek nastopi približno mesec dni po začetku deževne dobe, saj prst v
prvem mesecu še obnavlja izčrpane vodne zaloge po sušnem obdobju. Prav tako pa traja še mesec
dni po začetku sušne dobe, rezerve porečja kljub upadu padavin namreč še naprej napajajo vodne
tokove. (Daveau, 2000)
Obdobje visokega vodostaja traja od novembra do marca, reki Mira in Sado imata pretočni višek
decembra, pritok reke Tejo (Ribeira Grande ou de Aviz) in Guadiana pa januarja in februarja.
Nizek vodostaj nastopi v obdobju od aprila do oktobra. Reke Mira, Sado in Guadiana imajo
pretočni nižek julija, pritok reke Tejo (Ribeira Grande ou de Aviz) pa avgusta in septembra.
Naštete karakteristike dajejo rekam podobnost z enostavnim pluvialnim oceanskim režimom,
vendar s subtrobsko različico, saj jih v nasprotju s prvim zaznamuje dolgotrajno sušno obdobje,
karakteristika Mediterana. (Daveau, 2000)
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Grafikon 4: Povprečni mesečni pretok (1979–1989)
merilna postaja Albernoa- porečje reke Guadiana
merilna postaja Moinho da Gamitinha- porečje reke Sado
Vir: SNIRH, 2006
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Grafikon 5: Povprečni mesečni pretok (1979–1989)
merilna postaja Pego das Carretas, porečje reke Mira
merilna postaja Monforte, porečje reke Tejo
Vir: SNIRH, 2006

b) Visok indeks fluktacije (nihanja):
Koeficient fluktacije rek v severnem delu Portugalske se giblje med 3 in 5, reka Sado pa dosega
113. Večje nihanje alentejanskih rek je posledica subtropske geografske širine z nerednimi
padavinami in večjimi posledicami suš.
Sušna doba v Alenteju traja med 5 in 6 mesecev. Začne se sredi pomladi in se zavleče včasih tudi
skozi jesen. Kaže se v oslabljenem površinskem vodnem odtoku, kar posledično pripelje do
pomanjkanja vode v strugah (junij-september), ponekod manjše reke in vodotoki celo presahnejo.
Reka Mira je imela npr. v obdobju 1957–1962 povprečni julijski in septembrski pretok 0 m3/s, tudi
reka Guadiana je imela v obdobju 1979–1989 povprečni julijski pretok 0 m3/s, junija, avgusta in
septembra pa le malo nad to vrednostjo. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Tok reke Sado se ob hudi suši zmanjša za 100-krat, ob nalivih, ki nastopijo v zimskih mesecih, pa
se vodotoki Alenteja dvignejo tudi za 300–400-krat. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Pri vodotokih, ki velikokrat presahnejo, so nevarni nenadni nalivi, ki niso predvidljivi. Ker so v
Alenteju le redki, ljudje in oblasti niso pripravljeni na to. Prostorska neorganiziranost s kaotično
poselitvijo na poplavnih ravnicah, zaprti kanali povzročajo sicer redke velike katastrofe, a te
izmaličijo osnovno ureditev površin ob vodotokih. Zaradi tega je bilo v poplavah in nalivih 5.
novembra 1997 v Alenteju 11 smrtnih žrtev. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
c) Velika odvisnost od eksternih vodnih virov:

Tejo

Karta 11: Porečji rek Guadiana in Tejo
Vir: SNIRH, 2006

Porečje
Guadiana
6
3
Površinski vodni viri (10 m )
190
(Portugalska)
Kapaciteta skladiščene rečne vode (%)
243
(Portugalska)
6
3
Površinski vodni viri (10 m )
550
(Španija)
Kapaciteta skladiščene rečne vode (%)
168
(Španija)
Preglednica 8: Kapaciteta skladiščene rečne vode
Vir: Daveau, 2000

Tejo
620
44
1090
102
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Porečji Mira in Sado se napajata iz internih vodnih virov, porečji Guadiane in Teja pa imata velik
del zaledja v Španiji.
Portugalska razpolaga s 620 x 106 m3 vodnih
virov porečja reke Tejo, Španci s 1090 x 106
m3. Španci imajo v lasti 550 x 106 m3 vodnih
virov porečja reke Guadiana, Portugalci pa le
190 x 106 m3. Zaradi suš v 70-ih in 80-ih letih
in povečane porabe vode s strani Špancev, se
je vodotok reke Guadiane zmanjšal za 56 %.
Zmanjšanje vodotoka je posledično pomenilo
tudi zmanjšanje kvalitete vode. Zaradi
neregularne razpoložljivosti vodnih virov sta
Španija in Portugalska začeli graditi umetna
zajezitvena jezera, ki dovoljujejo skladiščenje
vode v vlažnem obdobju in njeno porabo v
sušnem. Višek gradenj je bil v drugi polovici
50-ih let 20. stoletja. Španci so na svojem
ozemlju
zajezili
168
%
celotnega
površinskega vodnega odtoka porečja reke
Guadiane in 102 % površinskega vodnega
odtoka porečja Tejo.
Posledično drastično zmanjšanje vodostaja
reke Guadiane ob vstopu na Portugalsko
Karta 12: Umetne vodne zajezitve Alenteja
ozemlje je prisililo Portugalce, da so zgradili
Vir: SNIRH, 2006
umetno zajezitev Alqueva in s tem preprečili
izginotje ene najpomembnejših rek države.
Posledično se je bistveno spremenila količina zaloge vode na portugalski strani porečja Guadiane, s
prejšnjih 24 % (pred začetkom obratovanja Alqueve) na zdajšnjih 243 %. (Medeiros, Ambiente
fisico, 2005)
Projekt se je pod imenom »Načrt namakanja v Alenteju« začel razvijati v 50-ih letih 20. stoletja.
Vključeval je tako izgradnjo samega zajezitvenega jezera kot tudi namakalno infrastrukturo. Cilj
projekta je bil razvoj alentejanskega kmetijstva. Naftna kriza v 70-ih letih pa je povzročila
nadgradnjo projekta s postavitvijo hidroelektrarne. Dela so nato nekoliko zastala, z vstopom
Portugalske v EU pa je bil načrt izkoriščanja Alqueve prenovljen in odobren. Poleg prejšnjih
funkcij je danes pomemben tudi z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika. Multiplo
izkoriščanje Alqueve z velikimi nadaljnjimi razvojnimi možnostmi je povzdignilo največje umetno
jezero v Evropi v enega glavnih projektov regionalnega razvoja. (EDIA, No1, 2005)
Potrebno je bilo veliko dogovarjanj z EU, študij o vplivih na okolje in pogajanj s Španci za
osnovno potreben (minimalen) pretok Guadiane, ki je osnovnega pomena za razvoj (polnjenje)
Alqueve. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Leta 1993 prevzame projekt portugalska vlada, kasneje imenuje izvršno telo (agencijo) EDIA,
katere prioriteta je razvoj infrastrukture Alqueve. Dejavnosti (namakanje, turizem, hidroenergija ...)
naj bi se po načrtih uveljavile do leta 2025. Po pripovedovanju kmetov iz Alenteja pa je
infrastruktura za namakanje zaradi pomanjkanja denarja zastala. Sedaj vodo iz Alqueve za svoje
namene odkupujejo Španci. Nekaj strokovnjakov zagovarja tudi gradnjo velikih površin za golf, saj
bi le-te doprinesle pomembna finančna sredstva za nadaljnji razvoj regije. Po njihovih izračunih
slednje ne bi smelo povzročiti prevelikega upada nivoja vode v Alquevi, vendar se kmetje zaradi
hudih suš s tem ne strinjajo (s konference »Klimatske spremembe in vodenje vodnih virov v
Alenteju«, Evora, marec 2006).
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Sliki 5, 6: Polnjenje Alqueve
Vir: Portugal colecςão seculo XXI, 2007

Sliki 7, 8: Polnjenje Alqueve
Vir: Gomes 2007

Gradnja Alqueve je prejela mednarodno nagrado (»Puente de Alcantara« 2002/2004), katere cilj je
nagraditi najboljša javna dela Španije, Portugalske in Latinske Amerike. Predstavljena je bila kot
gradnja, ki je harmonično integrirana v pokrajino in je izboljšala socio-ekonomski položaj regije ter
prispevala k odkritju arheološke dediščine regije. (EDIA, No1, 2005)
Alqueva je začela z obratovanjem leta 2002. Po gradnji Alqueve se
je regija Alentejo izkazala kot pomembna pri zalogi vode na
nacionalni ravni (prej so bili to severni predeli Cordilheire
Central). Porečje Teja (23 % vse uskladiščene vode Portugalske) je
izgubilo na pomenu, saj je sedaj na reki Guadiani zajezeno 38 %
celotne portugalske uskladiščene vode.
Alqueva po površini ustreza 78-kratni površini Bohinjskega jezera. Največja globina pa je približno
3-krat večja.
Zajezitve na rekah v Alenteju se v večini uporabljajo za namakanje: 87 % zajezitev reke Sado, 100
% reke Mira in 50 % reke Guadiana, medtem ko se zajezitve severnih porečij uporabljajo pred
vsem za proizvodnjo hidroenergije. (Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Višina
Dolžina rezervoarja

96 m
83 km
6
315 x 10
Kapaciteta izkoriščanja
3
m
Dolžina obale
1160 km
2
Površina
250 km
Preglednica 9: Podatki o Alquevi
o
Vir: EDIA, N 1, 2005

Porečje
Guadiana
Sado
Mira

Št. zajezitev z
zalogo vode
6
3
>0,1 x 10 m
27
22
3

Skupna
kapaciteta
zaloge vode
6
3
(10 m )
461,0
71,1
48,6

Št. zajezitev s
pridobivanjem
elektrike
2
2
0

Srednja letna
proizvodnja
elektrike
(GWh)
350
5
0

Preglednica 10: Umetne zajezitve alentejanskih porečij
Vir: SNIRH, 2006

Največ zajezitev po številu in kapaciteti zajezene vode ima reka Guadiana. Poleg namakalnih
funkcij elektrarne na teh zajezitvah prispevajo največ električne energije.
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Zajezitev

Max kapaciteta
6
3
10 m /višina m

1.

Alqueva

4 150/154,7

2.

Santa
Clara

485/132

3.

Maranhao

205,4/130,9

Uporabna
kapaciteta
6
3
10 m
3 150
(75,9 %)
240,3
(49,5 %)
180,9
(88 %)

Porečje/reka
Guadiana/Gua
diana
Mira/Mira
Tejo/Ribeira
de Seda

Območje
(občina)
Beja
(Moura)
Beja
(Odemira)
Portalegre
(Avis)

Trajanje projekta
1994
(še ni zaključen)
1960–1968
1952–1957

Preglednica 11: Tri po prostornini največje vodne zajezitve v Alenteju
Vir: SNIRH, 2006

3.1.3.2. Podtalnica
Avtor deli vodostaje glede na kamninsko podlago in način pronicanja:
- porozna podlaga: to so nesprijete formacije, med katerimi so prazni prostorčki,
- kraška podlaga: karbonatne formacije, kjer kemična aktivnost raztaplja in odstranja topljive
substance ter s tem formira kraške oblike (vrtače, jame ...),
- poklinska podlaga (razpoke): nastane na katerem koli tipu kamnine, ki je bila razpokala zaradi
različnih diskontinuitet (prelomi, razpoke ...),
- vakuolna podlaga: nastane na vulkanskih kamninah, vmesni prazni prostorčki, ki so bili nekdaj
napolnjeni z vulkanskimi plini,
Najbolj produktivni so porozni vodonosniki 13 l/s, sledijo kraški 5,5–7,5 l/s, poklinski 2–3 l/s,
zadnji pa so vakuolni z manj kot 1 l/s.
Poleg območja sedimentov reke Tejo so nasute ravnice reke Sado največja zaloga podtalne vode na
Portugalskem.
Stari masiv je reven s podtalnico, njegovi
vodonosniki v Alenteju predstavljajo le 4,8
% celotne podtalne vode Portugalske. Ti
vodonosniki so kraški ali delno kraški
(kraško-poklinski ali porozno-kraški), izjema
je le področje Beje, kjer je poroznopoklinski. Vodonosniki so tudi nekoliko
manj produktivni (manj kot 10 l/s), nahajajo
se v regiji s šibkimi padavinami.
Bolj produktivna, površinsko večja in debela
sta vodonosnika sedimentnih ravnic reke
Sado in Tejo. Sestavljajo ju prodne formacije
iz terciarja in kvartarja, ki tvorijo 4 porozne
vodonosnike in 1 porozno-kraškega.
(Medeiros, Ambiente fisico, 2005)
Karta 13: Vodonosniki v Alenteju
Vir: Medeiros, Ambiente fisico, 2005.
Površina
vodonosnika
2
(km )
MA 3
Estremoz-Vila Vicosa
203
MA 4
Elva-Vila Boim
127
MA 5
Elvas-Campo Maior
203
MA 6
Alentejo Ocidental
679
MA 7
Moura-Ficalho
465
MA 8
Gabros de Beja
331
MA
Skupaj
2 587
BT 3*
Margem esquerda do Tejo
10 185
BT*
Skupaj
12 532
Portugalska
Skupaj
25 408
Preglednica 12: Vodonosniki in njihove karakteristike
Vir: Medeiros, Ambiente fisico, 2005.
Oznaka

Ime vodonosnika

Izločljive rezerve
6

3

(10 m )
41
38
31
325
7
45
941
6 896
9 266
12 942

%
0,4
0,3
0,2
2,5
0,1
0,3
7,3
53,3
71,6
100,0

Potencialno polnjenje
(mm/leto)
219
191
182
224
197
183
208
211
--256

6

3

(10 m /leto)
4,4
2,4
3,7
15,2
9,2
6,1
53,9
214,9
272,1
651,5
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MA = Stari masiv
BT*= Območje sedimentacije reke Sado in reke Tejo, v območje Alenteja spada le zanemarljiv del sedimentnega območja
reke Tejo in celoten del sedimentnega območja reke Sado.

3.1.3.3. Uporaba vode
Občine več kot polovico vode
načrpajo iz podtalnice, odstotek je
Vir
3
3
manjši v Baixu Alenteju, kjer je
10 m
Površinski
Skupno
Drugo
manjša
prisotnost
območij
s
Skupno
vodotoki,
Podtalnica
podtalnico.
Sicer
pa
v
Alenteju
vodna
zajetja
načrpajo le 5,3 % celotne načrpane
Portugalska
909 857
398 750
122 825
275 925
511 107 vode na kontinentalni Portugalski.
(kontinent)
Alentejo
Regionalna razvojna agencija CCDR
48 793
45 495
16 184
29 311
3 298
Alentejo je zaradi pomembnosti
Alentejo
10 843
9 780
1 992
7 788
1 063
Litoral
aktualnih informacij o nivojih
Alto
11 428
10 251
3 578
6 673
1 177 piezometrov in kvaliteti podtalnic
Alentejo
Alentejo
15 139
14 613
4 855
9 758
526 uvedla proti koncu leta 2000 mrežo
Central
monitoringa podtalnic v Alenteju.
Baixo
11 383
10 851
5 759
5 092
532
Alentejo
Slednja jim pomaga izdelati oceno in
prognozo
stanja območij s podtalno
Preglednica 13: Črpanje vode
Vir: INE, 2006
vodo, glede na potrebo različnih
uporabnikov in, upoštevajoč državno in ustrezno evropsko zakonodajo. Podatke beležijo 2x letno,
za sušno obdobje (maj-september) in deževno (oktober-april).
Po zadnjih objavljenih podatkih iz leta 2003/04 so se v primerjavi s predhodnim letom pojavile
nadpovprečne vrednosti nitrata v primerjavi z mejno vrednostjo (50 mg/l) na vodonosnikih
Montemor-o-Novo, Evora, Beja, Moura, Monforte-Alter do Chao, Elvas-Campo Maior in
Estremoz-Cano. Glede na predhodno leto večina vodonosnikov v primeru klorida dosega
nadpovprečne vrednosti v primerjavi z VMA (25 mg/l), kljub temu pa imajo vodonosniki vrednosti
sulfata pod VMA (250 mg/l). (CCDR Alentejo, 2007)
Načrpana voda

s strani občin in storitev

Poraba vode
3

10 m

3

Portugalska
(kontinent)
Alentejo
Alentejo
Litoral
Alto
Alentejo
Alentejo
Central
Baixo
Alentejo

Skupaj

Odpadne vode

Porabniki
Gospodinjstva in
Industrija
storitve
(%)
(%)

Drugo
(%)

599 890

75

15

31 702

81

15

4

6 998

79

19

7 136

79

10 980
6 588

Skupaj

10 504 106

Vir
Gospodinjstva in
storitve
(%)

Industrija
(%)

Čiščenje
odpadnih
voda
(%)

81

19

82

23 788

92

8

84

2

5 448

92

8

82

14

7

4 896

97

3

73

79

16

5

8 404

89

11

84

89

8

3

5 040

92

8

97

Preglednica 14: Poraba vode in odpadne vode v Alenteju, 2003
Vir: INE, 2006

Največ vode porabijo v Alenteju gospodinjstva. Iz podatkov v tabeli je razvidno, da kmetijstvo
porabi manj kot 4 % vode. Največji industrijski porabnik vode je Alentejo Litoral, nasprotno pa
Baixo Alentejo, ki ima malo industrije, porabi le 8 % vode v industrijske namene. Največ odpadnih
voda proizvedejo gospodinjstva (92 %), 84 % teh voda pa je vključenih v postopek čiščenja.
Portugalci so leta 2003 povprečno porabili na prebivalca 0,126 m3 vode, Španci so taistega leta
porabili 0,199 m3/prebivalca/dan. Glede na to, da je Alentejo dokaj sušna regija, porabi 0,136
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m3/prebivalca/dan, kar je le nekoliko več od portugalskega povprečja. Če pa to primerjamo s
sosednjo, špansko Extremaduro (0,248 m3/prebivalca/dan), porabi regija skoraj polovico manj vode
na prebivalca. To potem tudi nekoliko pojasni močno uporabo reke Guadiane na španski strani.
Sicer pa poraba vode v Alenteju kot tudi drugod raste. Od leta 1998 do 2003 se je povečala za
približno 12 %. (INE Portugalske, 2006; INE Španije, 2007)

Karta 14: Kvaliteta površinskih
voda v Alenteju, 1996
Vir: SNIRH, 2006

Karta 15: Kvaliteta površinskih
voda v Alenteju, 2004
Vir: SNIRH, 2006

Leta 1996 je bilo stanje površinskih voda nekoliko slabše kot leta 2004. Če začnemo pri najbolj
pomembni reki za Alentejo – Guadiani, je ta ob vstopu na portugalski teritorij (Monte da Vinha)
leta 1996 beležila zelo slabo kvaliteto vode. Koncentracije škodljivih snovi so ob ponovnem vstopu
na španski teritorij (Cais de Alcutim) upadle in reka je tam beležila razumno kvaliteto vode. Zelo
slabo kvaliteto vode je prav tako imela reka Sado pri merilni postaji Alvalade. Vodni zajetji v
notranjosti Alenteja Alvito in Roxo sta leta 1996 beležili razumno kvaliteto vode, vodno zajetje
Divor, ki se nahaja bližje Evori, pa je beležilo slabo kvaliteto vode. Problem tako slabe kvalitete je,
ker se veliko vode za oskrbo prebivalstva črpa iz vodnih zajetij, voda, ki ima slabo kvaliteto, pa je
le delno primerna za namakanje, ohlajanje strojev, navigacijo, ni pa primerna za oskrbo
prebivalcev, industrijo, tudi ribe le redko uspevajo v taki vodi. Stanje leta 2004 se je sicer nekoliko
izboljšalo, prevladuje površinska voda razumne kvalitete, vendar tudi ta brez obdelave ni primerna
za oskrbo ljudi. Zaradi evropskih smernic o varovanju voda se je od leta 1985 močno povišalo
število merilnih postaj, le v hidrografskem bazenu Mira trenutno še ni delujočih merilnih postaj.
V hidrografskem bazenu Guadiane so največji onesnaževalci prehrambenoindustrijske enote za
predelavo olja (82) in ostale prehrambenoindustrijske enote (18). V bazenu reke Sado je prav tako
najštevilčnejša prehrambena industrija s predelavo olivnega olja (9), sledijo ji industrijske enote,
kjer izdelujejo dele za transport. Poleg industrije vode onesnažuje še v večji meri živinoreja in
odpadne vode mest. (CCDR Alentejo, 2007; SNIRH, 2006.)
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3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.2.1. DEMOGRAFIJA IN IZOBRAZBENI PROFIL PREBIVALSTVA
3.2.1.1. Gibanje prebivalstva
Prve ocene prebivalstva so bile na Iberskem polotoku storjene že v letu Kristusovega rojstva
(romanska provinca Lusitania). Od 8. stol. naprej so v času svojega prebivanja na tem ozemlju
nekaj ocen prebivalstva naredili tudi Arabci. Sledil je popis prebivalstva D. Afonsa III (1260–
1279), ki so ga naredili v vojaške namene. 1864 pa so naredili 1. splošni popis prebivalstva
Portugalske. Po letu 1890 so ga izvajali vsakih 10 let. Popis prebivalstva leta 1980 pa je bil
prestavljen na 1981 zaradi usklajenosti s koledarjem popisov EU, takrat še Evropske zveze.
(INE, 2006)
Glede na razvoj prebivalstva v zadnjih dekadah lahko postavimo v ospredje soodvisnost
demografske dinamike in socio-ekonomske dinamike.
Alentejo je demgrafsko šibka regija. Pri današnji demografski situaciji je potrebno
obravnavati simultano različne fakorje: evolucijo naravnega prirasta s selitvenim prirastom,
raznolikost gostote prebivalstva in nizko stopnjo rodnosti.
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Grafikon 6: Rast prebivalstva, Alentejo, 1878-2004
Vir: INE, 2006

Do 60-ih let so emigracije Portugalcev potekale v države Latinske Amerike, predvsem v
Brazilijo in Venezuelo. Na Portugalskem so zaradi kolonizacije emigracije konstantne že od
15. stoletja. Prebivalstvo Alenteja je bilo najštevilnejše v 50-ih letih 20. stol. Leta 1950 je v
Alenteju živelo 762.359 prebivalcev, kar je predstavljalo 8,96 % celotnega prebivalstva
Portugalske. V naslednjih dekadah je postopoma upadalo in leta 2004 zabeležilo 520.830
prebivalcev, kar pomeni 31,7 % zmanjšanje števila prebivalstva v 44-ih letih.
Do 50-ih let 20. stoletja je regija delovala kot zatočišče prebivalcev, ki so prihajali iz drugih
območij in se naselili v Alenteju, da bi lahko kmetovali. (Pinto, 2001)
V drugi polovici 50-ih let je regija imela prekomerno število delavcev, ki so potem migrirali,
največ na območje Setubala in Lizbone. (Pinto, 2001)
V 60-ih letih je bilo izseljevanje največje. Alentejo je zapustilo blizu 200.000 ljudi, kar je
pomenilo 22,8 % vseh Alentejanov. Največje migracije so bile prisotne v Baixo Alentejo.
Občine so doživele zamanjšanje števila prebivalstva za približno 20–30 % (Metrola 44,7 %).
V tem obdobju so samo Evora, Vila Vicosa in Portalegre zadržale prebivalstvo, izselilo se jih
je le okoli 10 %. K tem migracijam je pripomoglo slabo življenje kmetov v diktaturi,

industrijski razvoj metropolitanskih območij in okolice ter začetek novih političnih gibanj
konec 60-ih let. (Pinto, 2001)
V 70-ih letih nastopijo manjše emigracije, med katerimi se je število prebivalcev zmanjšalo za
približno 1,5 %.To so bile emigracije v času politične in gospodarske nestabilnosti, destinacija
pa so bile evropske države, predvsem Francija in Nemčija. Portugalska industrija je daleč
zaostajala za omenjenimi državami, poleg tega pa so te države zaradi hitrega razvoja ponujale
številna delovna mesta. Emigrirali so v večji meri moški, v mlajši aktivni dobi. Veliko
emigracij v Francijo je bilo nezabeleženih. Po nekaterih podatkih naj bi se v tem obdobju
izselilo iz pokrajin Alenteja okoli 22.000 ljudi. Po vstopu v EGS se je zaradi prostega prehoda
preko meje pregled nad emigracijami izničil.
V taistem obdobju so se začeli vračati prebivalci iz nekdanjih afriških kolonij. Za ponazoritev,
vrnilo se je 505.087 registriranih emigrantov, od tega se jih je 300.235 naselilo na območjih
Aveira, Lizbone, Porta in Setubala, le 10.518 pa se jih je naselilo na območjih Evore,
Portoalegra in Beje. (Pinto, 2001)
Alentejo Central in Alentejo Litoral sta zato beležila rast prebivalstva, Sines celo za 59,9 %.
Opazimo lahko tudi dinamiko migracij v smeri glavnih regionalnih centrov (Evora, Beja,
Portalegre, Elvas, Santiago do Cacem), ti so zabeležili porast prebivalstva za okoli 10 %.
V 80-ih letih se je št. prebivalcev zmanjšalo za približno 6,6 %. Zmanjšanje se je zgodilo
praktično v vseh občinah, zopet s poudarkom na Baixo Alenteju. Edina izjema v tej regiji je
bila občina Castro Verde, ki je s spodbujanjem produktivnega sektorja beležila porast
prebivalstva za 3,5 %. Alto Alentejo je utrpel zmanjšanje prebivalstva za 5,3 % (Marvao 18,4
%).V Alenteju Litoral sta pozitivno rast prebivalstva doživela le Sines in posebno Santiago do
Cacem, ki je zbeležil najvišje povečanje prebivalstva v regiji (7,8 %). V Alenteju Central sta
le občini Evora in Vila Vicosa zabeležili povečanje prebivalstva, prva 4,2 %, druga 6,1 %.
Največjo izgubo pa sta doživeli občini Estremoz (14,5 %) in Sousel (15,3 %).
Za to obdobje pa je bila značilna tudi nižja plodnost, ki se je navezovala na negativni
migracijski saldo. V 80-ih letih je bil negativni migracijski saldo še naprej glavna
determinanta upadanja populacije, le-ta pa je bila povezana tudi z negativnim naravnim
prirastkom. Slednji izhaja iz združitve dveh faktorjev: zmanjšanja plodnosti in zmanjšanja
smrtnosti, na katero se veže višja življenjska doba. (Pinto, 2001)
Bolj poglobljena študija fenomena notranjih migracij, ki se nanaša na obdobje med januarjem
1990 in marcem 1991, nam pokaže tudi tendenco nadaljevanja notranjih migracijskih saldov,
ki so negativni za večino občin v Alenteju. Izjemi v tem pravilu sta predvsem občini Castro
Verde, ki je zabeležila največji pozitivni migracijski saldo 5,1 %, in Sines, ki je v 80-ih letih
zabeležila negativno spremembo (poprej je bila občina z največjim migracijskim saldom) z
manjšim migracijskim saldom, le 2,1 %. (Estudo demografico, 1998)
V tem kontekstu je mogoče napovedati negativni migracijski trend v bodoče. Sicer pa so v
zadnjem desetletju prisotne predvsem migracije v glavna urbana središča distriktov in tudi
migracije iz metropolitantskih središč, predvsem ljudi, ki se na starost vračajo na posesti, ki so
jih v preteklosti zapustili. Po pogovoru z različnimi izobraženimi prebivalci v iz Lizbone se
mnogi od njih želijo v 3. obdobju življenja preseliti v Alentejo, kjer bi lahko obdelovali
manjše vrtove. Slednje pozitivne migracije pa pomembno ne vplivajo na število prebivalstva v
regiji, predvsem pa je to tudi staro, delovno neaktivno prebivalstvo.
Kakor je bila migracijska dinamika kriva za pozitivne spremembe št. prebivalstva do srede
50-ih let, pa je za upadanje št. prebivalstva od srede 50-ih let in vse do danes v glavnem
odgovoren padec fiziološkega salda.
Priseljevanja v Alentejo je bilo od 50-ih do 90-ih let malo. Emigranti-povratniki iz nekdanjih
portugalskih kolonij so se naseljevali predvsem v bolj razvite dele države, priselilo pa se je
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nekaj evropskih emigrantov-povratnikov, vendar to ni pomembneje vplivalo na stabilizacijo
prebivalstva. (Estudo demografico, 1998)
Gostota prebivalstva je upadala skupaj s
prebivalstvom. Povprečna gostota Alenteja je
100
bila leta 2004 19,3 prebivalcev/km2
(Portugalska 114,3), kar zopet kaže na izredno
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Grafikon 7: Gostota prebivalstva v Alenteju
Vir: INE, 2006
prebivalstva v njihovih središčih, so: Mora,
Grandola, Sines, Ourique, Castro Verde, Avis,
Vila Vicosa, Santiago do Cacem, Mertola,
Almodovar. (INE, 2006)
V večini primerov je ta porast posledica depopulacije ruralnih in izoliranih območij. Še vedno
pa regija močno izgublja prebivalce, notranje migracije so pozitivne le v Alenteju Central,
zaradi Evore, ki ponuja delovna mesta in tudi višje mestne funkcije (univerza …).
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Karta 16: Spreminjanje gostote prebivalstva
Vir: Medeiros, Sociedade, 2005
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Alentejo vsako leto zgubi
približno 1 % prebivalstva na
št.
Emigrirali iz
račun izseljevanja. V letu 2001 je
Imigrirali v
občine v drugo
občino (A)
največ izgubil Baixo Alentejo,
občino (B)
Portugalska
10 356 117
679 894
679894
- največ ljudi pa se je priselilo v
Alentejo
535 753
26 715
28975
-2 260
Alentejo Litoral
99 976
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-428 Alentejo Central. Vedno več se v
Alto Alentejo
127 026
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-960 regijo priseljuje tujcev. Leta 1991
Alentejo Central
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9 136
8 578
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je tako v Alenteju živelo 3575
Baixo Alentejo
135 105
6 336
7 766
-1 430
tujcev, 10 let kasneje pa okoli
Preglednica 15: Notranje migracije prebivalcev v obdobju 1995-2001
6000. Prevladujejo predvsem
Vir: INE, 2006
Nemci, ki kupujejo hiše, kjer nato
preživijo starost.
Na drugem mestu po številu so Španci. Po tujcih izven evropskega kontinenta prevladujejo
prebivalci nekdanjih afriških kolonij, ki so se naselili predvsem v Alenteju Litoral. (INE,
2006)
Notranje migracije
(Portugalska)

Prebivalci
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Prirast
notranjih
migracij
(A-B)

Nizko rodnost, beleženo v zadnjih dekadah, bi lahko izboljšalo številčnejše priseljevanje.
Stabilizacija mlade populacije bi pomenila večje število mladih družin, večje število rojstev.
Nizko rodnost je hkrati povzročilo tudi drugačno vedenje in odločanje žensk v rodni dobi.
Slednje zaznamuje manjše število otrok na žensko in višja povprečna starost matere pri 1.
otroku. DemoGrafski prehod se s padcem mortalitete prične leta 1850. (Medeiros, Sociedade,
2005)
Prva faza traja do leta 1960. To fazo so zaznamovale izgube med 1. svetovno vojno in
številne epidemije, ki so se zaradi boljših socialnih in zdravstvenih razmer resnično umirile
šele v začetku 60-ih let. Mortaliteta je iz začetne 26 promilov (1890) upadla na 9,2 promila
(1960). Nataliteta je bila ob koncu 50-ih let še vedno 20 promilov. Leta 1901 je imela ženska
v Alenteju povprečno 7, 3 otroka (Portugalska 5,59), leta 1940 pa 5,3 (Portugalska 6,12).
Druga faza demoGrafskega prehoda je trajala od 1960–1991. To fazo zaznamuje velik padec
rodnosti, smrtnost pa se je nekoliko povečala in je bila v začetku 90-ih let 14,6 promila.
Regijo pa je zaznamovala tudi visoka smrtnost otrok, starih do 1 eta. Ta je bila leta 1981
skoraj 24 na 1000 otrok. (Medeiros, Sociedade, 2005)
Tretjo fazo demoGrafskega prehoda (1990-...) zaznamujeta nizka rodnost, leta 2004 10,4
promila in nadpovprečno visoka smrtnost, v istem letu 13,7 promila (Portugalska 9,7
promila). Višja smrtnost je posledica odseljevanja mladih, posledično staranja prebivalstva.
Najslabše naravno gibanje kažeta NUTS III regiji Alto Alentejo in Baixo Alentejo. Leta 2004
sta imeli obe regiji nataliteto pod portugalskim povprečjem in mortaliteto nad portugalskim
povprečjem. Smrtnost otrok, starih do 1 leta, se je leta 2005 ustalila na 3,5 promila.
(Medeiros, Sociedade, 2005)
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Grafikon 8: Gibanje natalitete
Vir: INE, 2006
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Grafikon 10: Gibanje naravnega in selitvenega prirastka
Vir: INE , 2006
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Skupni indeks odvisnosti in odstotek starega prebivalstva sta v Alenteju vsako leto višja
(predvsem žensk), število mladih pa je vsako leto nižje. V zadnji dekadi se je število mladih
(pod 15 let) zmanjšalo za 16 % in število starih (nad 65 let) povečalo za 21 %. Indeks staranja
je bil leta 2004 170, 4 (Portugalska 108,7). (INE, 2006)
Razširil se je vrh starostne piramide in zožalo dno. Iz starostne piramide je dobro razviden
tudi padec števila prebivalstva. Regijo zaznamuje pomanjkanje rojstev. Starostna doba je bila
leta 2004 pri moških 74 let, pri ženskah pa 80,8 let.
Tovrstna razporeditev ljudi v starostne razrede pomembno vpliva na ustanavljanje, zapiranje
in razvoj šol, domov za upokojence, zdravstvenih domov in bolnic. To je eden izmed razlogov
že omenjenega preseljevanja ljudi v sedeže občin in srednje velika mesta. (Medeiros,
Sociedade, 2005)
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Graf 11: Starostna piramida Alentejanov, 1951
Vir: INE, 2006
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Grafikon 12: Starostna piramida Alentejanov, 2001
Vir: INE, 2006
1

Skupni indeks odvisnosti = indeks odvisnosti mladih + indeks odvisnosti starih
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Tendence rasti prebivalstva v Alenteju v prihodnosti prav tako niso obetavne. Po osnovnem
scenariju bo imela regija Alentejo brez Leizire do Tejo nekaj več kot 300.000 ljudi. Gostota se
bo zmanjšala na 12 prebivalcev/km2. (INE, 2006)
Po pesimističnem scenariju bo leta
2005 skupni indeks odvisnosti 103,9,
po osnovnem scenariju 100,3, po
optimističnem pa 98,5. S projekcijo
tendenc v zadnji dekadi se bo skupno
št. prebivalstva po pesimističnem
scenariju zmanjšalo za 45,7 %, po
osnovnem
za
37,2
%,
po
optimističnem scenariju pa za 32,7 % v
primerjavi z letom 2004. (Estudo
demoGrafico, 1998)
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Grafikon 13: Gibanje indeksa odvisnosti mladih in indeksa odvisnosti
starih glede na pesimistični, osnovni in optimistični scenarij
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Vir: Estudo demografico, 1998

Strokovnjaki pri Komisiji za regionalni razvoj Alenteja vidijo kot prioriteto pozitivni
migracijski prirastek, ki bi posledično vodil v pozitivni naravni prirast. S tem bi skušali
uravnotežiti število rojstev in število smrti. (Estudo demografico, 1998)
Vendar se hkrati zavedajo, da pozitivnega migracijskega prirasta ne bo brez socioekonomske osnove, kar pomeni hitro intervencijo v smislu strateških investicij, pridobitve
potrebnih finančnih virov in iz tega ustvariti dobiček.
Pomembne intervencije je potrebno narediti v smeri človeških virov, ne samo že obstoječih,
ampak tudi tistih, ki bi bili nujno potrebni za izvršitev željenega strateškega razvoja. Slika
človeškega kapitala v Alenteju ni spodbudna. Zaznamuje jo nizka profesionalna kvalifikacija
z visoko stopnjo staranja, kar pa predstavlja veliko oviro pri izvrševanju socio-ekonomskih
strategij. Regija pa ne bo privabljala izobraženega mladega kapitala brez delovnih mest, ki
morajo nastajati s pomočjo državnih in privatnih investicij. Pri vsem tem pa bi morala politika
in denarni vložki (ki so v večji meri centralni-državni), tako kot profesionalna usposabljanja
slediti strategijam na nivoju regije. (Estudo demoGrafico, 1998)
3.2.1.2. Kulturni kapital prebivalstva
V Alenteju se odražajo trije deficiti:
• Visok odstotek nepismenih prebivalcev;
• Zapiranje šol, slaba dostopnost in opremljenost, hiter pretok pedagoškega kadra;
• Problem kompatibilnosti na trgu dela (povpraševanje-ponudba).
a) Nepismenost in izobrazba prebivalstva:
Alentejo je v primerjavi z drugimi portugalskimi regijami zaznamovan z najvišjim odstotkom
nepismenih ljudi. Leta 2001 je ta znašal še 17,45 %, kar je veliko več kot visoko povprečje
Portugalske 9 %.
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Prof. Doutor Manuel Patricio je na seminarju o izobraževanju
1991
2001
11,0
9,0
leta 1996 govoril o pomanjkanju izobraževalne politike. V Portugalska
22,2
17,45
Aletneju so leta 1996 distrikti Evora, Portalegre in Beja beležili Alentejo
24,2
19,2
40 % nepismenih v razredu, starih od 45 do 50 let. To je Alentejo Litoral
Alto
Alentejo
21,9
17,6
zagotovo indikator tistega, kar se je dogajalo v preteklosti,
19,4
14,8
vendar so tudi kasneje in tudi danes mreže primarnih šol (1. Alentejo Central
Baixo Alentejo
23,3
18,2
cikla bazičnega izobraževanja) še vedno zastarele. In tu se že
Preglednica 16: Delež nepismenih
srečamo s problemom slabe dostopnosti in slabe opremljenosti šol. ljudi v Alenteju
Vir: INE, 2006
(Pedroso, 1998)
Današnja slika Alenteja kaže, da ima več kot 40 % prebivalcev, ki so obiskovali osnovno
šolo, narejen le prvi izmed treh ciklov osnovnega šolanja. V nasprotju je odstotek ljudi s
srednjo in visoko izobrazbo nizek (pod povprečjem Portugalske). Alentejo je regija z
najnižjim odstotkom prebivalstva z dokončano srednjo ali visoko šolo na Portugalskem. Višji
starostni razredi so manj izobraženi. Pričakujemo lahko manj fleksibilno in malo animirano
populacijo.
Na področju izobraževanja opazimo tudi dve tendenci v zadnjih letih. Prva je fenomen
šolskega neuspeha. Na primeru osnovnega izobraževanja se v obdobju 2004/05 šolski
neuspeh dvigne na 21,5 % (povprečje Portugalske je 20,0 %). Na stopnji sekundarnega
šolanja šolski neuspeh predstavlja 49,8 % (portugalsko povprečje je bilo 47,9 %). Kažejo se
tudi težave pri dostopnosti do sekundarnega in visokošolskega izobraževanja. (INE, 2006)
Št.
Predšolska Osnovno
Srednje
Poklicno
Visokošolsko
prebivalstva vzgoja
izobraževanje izobraževanje izobraževanje izobraževanje
Portugalska
(kontinent)

Alentejo

1980/81*

9 833 014

96 912

193 576

475 625

7 521

83 616

1990/91

137 889

962 044

387 845

30 233

154 503

2002/03

9 867147
9 991654

235 208

1 085 506

324 199

31 736

1980/81*

406 215

5 261

52 084

23 125

184

1990/91

549 362

10 065

51 237

21 836

1 576

2002/03

522 126

12 148

50 594

16 524

3 450

373 992

a)

732
6 040
15 609

a)

Preglednica 17: Vpisani učenci, po stopnji izobraževanja, glede na šolsko leto
Vir: INE, 2006
a) vrednosti veljajo za leto 2004/05

Bolj spodbuden pa je velik porast študentov v zadnji dekadi. Od študentskega leta (90/91) do
04/05 se je letni vpis v študijske programe povečal za 25,8 %. Število študentov pa sicer
predstavlja le 4,1 % študentov kontinentalne Portugalske. Znotraj regije sta najbolj privlačna
pola za študente Evora in Beja, kjer je skoncentrirana večina univerzitetnih inštitucij Alenteja,
v zadnjih letih pa na pomembnosti pridobiva tudi Portalegre, kar je rezultat aktivnosti
tamkajšnjega Politehničnega inštituta.
b) Šolska mreža, opremljenost šol in pedagoški kader
Ko se govori o ruralnem območju, je potrebno razlikovati obalno ruralno območje, ki je bližje
industrijskim centrom (mestom), in notranje ruralno območje. Velik problem je majhen vpis
otrok v osnovno šolo, ki se bo po trendih (staranje populacije) še nadaljeval. To pa pomembno
vpliva na spremembo šolske mreže. Ruralna, bolj oddaljena območja, se vrtijo v krogu: težka
dostopnost do storitev, slabo donosne obdelovalne površine, pomanjkanje zaposlitve,
emigracije, degradacije pokrajine, gozdni požari, prevlada lokalnih storitev, opuščanje
zemljišč. Selitve so vplivale na demografijo, ostajajo le še stari ljudje, ki se na krizo, ki je
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vedno večja, vedno težje odzovejo. Potrebno je na vse mogoče načine razviti lokalna in
regionalna gospodarstva in poiskati dodatne možnosti dohodka.
Mnogo je odvisno od izobraževanja. Veliko iniciative se pričakuje od profesorjev v OŠ, to pa
predstavlja velik pritisk za profesorje, ki hitro menjajo šole, pogosto tudi med letom. Zapreti
šolo pa pomeni za naselje še dodatno razvrednotenje in dodaten motiv za selitev. (Pedroso,
1998)
Problem pobud izobražencev je sinergija, povezanost med dejanji, ki nastajajo. Veliko ljudi
daje različne predloge; profesorji, ostali izobraženci poskušajo nekaj narediti, vendar eden za
drugega ne vedo. Ni sodelovanja na lokalnem področju, kaj šele na regionalnem. (Pedroso,
1998)
Pobude reorganizacije se morajo začeti na lokalnih nivojih in ne na centralnih, začeti jih
morajo lokalni ljudje in ne izobraženci na srečanjih. Trenutno v Alenteju deluje skupina ljudi
različnih poklicev (novinarjev, kmetovalcev, sociologov …), ki so vedno prisotni na vseh
pomembnih konferencah različnih področij, kar je dobro za povezanost projektov – novosti.
To so ljudje, ki čutijo močno pripadnost regiji, izdajajo veliko člankov in organizirajo številna
srečanja. Vendar pa so ti ljudje zgornji srednji starostni razred, bili so že zelo dejavni v času
aprilske revolucije. Žal pa se ta patriotizem, izkušnje iz zgodovine in predanost regiji le v
majhni meri prenašajo na mlajše. Na konference o aktualnih temah pridejo mladi v okviru
študijskih programov, vodilna sila pa je še vedno omenjena skupina Alentejanov.
Dr. Jose Hasimba Simao (CCDR Alentejo) je izpostavil probleme Alenteja:
- Leta 2002 je bilo v distriktu Evora, Beja in Portalegre 468 osnovnih šol (1. cikel), med temi
132 z manj kot 10 učenci. To pomeni, da se v isti sobi poučuje tudi po 4 razrede (stopnje
izobr.) naenkrat. (A pagina de educacao, 2007)
- Nekatere šole so še iste kot v 60-ih letih, ko so bile ustanovljene, veliko jih nima vode, luči
in so brez minimalnih pogojev za delovanje.
- V mnogih šolah se letno zamenja 60–70 % učiteljev, kar je velik problem izobraževalne
kontinuiranosti. (Pedroso, 1998)
- Z reformo leta 1986 se je osnovno izobraževanje podaljšalo iz 6 na 9 let, vendar še 10 let
kasneje ni bilo sprejetega zakona o materialnih pogojih, da bi osnovno izobraževanje res
lahko trajalo 9 let. (Pedroso, 1998)
- Za profesorje, ki delujejo v tako majhni šoli, je strošek skoraj osebna žrtev, če je sam na šoli.
Nimajo nikogar za profesionalno sodelovanje, delo v skupini, novosti ... Ponavadi v teh šolah
nastopijo mladi profesorji, takoj po univerzi, ki se ne znajdejo, šok je tako še večji. Opisana
šola je izolirana, ustvarja okolje z majhnimi intelektualnimi spodbudami, motivacijo, šibko
socialnostjo. (Pedroso, 1998)
Vrtci

Osnovne Srednje Poklicne Visokošolske
šole
šole
šole
ustanove

Portugalska 1995/96
(kontinent)
2002/03
Alentejo
1995/96

4 981

11 133

634

228

6 277

11 274

636

218

352

875

42

29

2002/03

383

765

49

23

277
319

a)

11
14

a)

Preglednica 18: Št. šolskih stavb po stopnjah šolanja
Vir: INE, 2006
a) vrednosti veljajo za leto 2004/05

Število osnovnih šol v Alenteju pada, narašča pa povpraševanje po visokošolskih programih.
Slednje je tudi posledica velikih projektov, ki so zasnovani v regiji, saj le-ti potrebujejo
izobraženo delovno silo. V študijskem letu 2004/05 je bilo največ Alentejanov vpisanih v
program menedžmenta (13 %), pedagoških študij (12 %), tehničnega inženiringa (8 %) in
sociologije (8 %). 1/4 vseh študentov Portugalske smeri agronomije, gozdarstva in ribištva je
53

iz Alenteja. Naštete smeri so predvsem smeri že omenjenih visokošolskih ustanov v regiji.
(INE, 2006)
c) Nekateri glavni projekti s ciljem dviga izobrazbe Alentejanov
Prvo finančno obdobje po vstopu Portugalcev v EGS je zaznamovala zaskrbljenost nad nizko
izobrazbo Alentejanov. Portugalci so se začeli zavedati, da gospodarski razvoj brez
izobražene delovne sile ni mogoč. Izpeljan je bil projekt poklicnega usposabljanja
(»Formacao para desenvolvimento«), predvsem na območju Alta Alenteja in okolice Alqueve,
kjer je bila izobrazbena slika tisti čas najšibkejša. Ta projekt je bil namenjen predvsem ciljnim
skupinam, ki so socialno izločene iz družbe, ljudem, ki niso dobro konkurenčni na trgu dela in
mladim, ki iščejo prvo zaposlitev. Zajemal je tudi raziskavo med mladimi, saj so izvajalci
hoteli podrobneje spoznati in omiliti trend opuščanja šolanja že po osnovnem izobraževanju
in odhajanja na študij izven regije po srednjem izobraževanju. Študenti, ki so se vpisali na
študij v druge regije Portugalske, so ponavadi tam tudi ostali. Projekt se je nadaljeval tudi v
drugem finančnem obdobju EU. Spodaj opisani projekt izmenjav med šolami pa je bila
zamisel učiteljev osnovnih šol. V regionalni razvojni program ni bil vključen, vendar pa je
dobra oblika sodelovanja med šolami v tako veliki regiji, kot je Alentejo.
♦ Izmenjave med šolami:
Eden od pomembnejših projektov v SV delu Alenteja je bil izpeljan s strani izoliranih šol. To
so bile izmenjave med šolami. Začetek je bil leta 1991, kasneje se je področje razširilo in leta
1993/94 je bilo v projekt vključenih 19 šol s približno 600 učenci. S projektom so skušali
preseči izoliranost učiteljev, učencev in skupnosti. Leta 1993 je iz tega nastal še en projekt,
izobraževalni projekt z imenom »Stari so ničvredni« (Velhos sao os Trapos).
Slednji je povabil starejše ljudi kot partnerje in priviligirane udeležence v permanentnem
dialogu, ob vsakem srečanju bolj kvalitetnem in intenzivnem, z iskanjem rešitev za probleme
skupnosti. Sodelovanje v procesu družbene in kulturne promocije starejših, je preskočilo tudi
na izobraževanje. Povezali so domove za starejše občane in šole, hkrati pa so uvajali
pedagoške in didaktične spremembe v šoli. Organizirala so se medsebojna srečanja šol
različnih občin. Npr. skupina učencev je gostila skupino učencev iz druge občine, za to pa je
bilo potrebno vložiti kar nekaj dela in priprav, vrednotenja, analiz, ocen. Te priprave so
vključevale profesorje, učence, starše in starejše. Na dan gostovanja skupine je bila praktično
vključena celotna vas. Po srečanju skupin sodelujočih šol se je naredil pedagoški povzetek
aktivnosti srečanja, naredili so se določeni zaključki. Brošure, monoGrafije, šolski časopisi in
ostali material so gostitelji razdelili med družine, v namen podaljšanja učinka tega srečanja.
Za profesorje je pomenilo srečanje profesionalno obogatitev in tudi razširitev prostora
nadaljnjega sodelovanja. Za koordinacijo tega projekta so bili zadolženi 4 učitelji (2 iz prvega
cikla osnovnega izobraževanja). Opisani projekt je strateška reakcija na strukturno krizo šole
in ruralnega območja. (Pedroso, 1998)
♦ Usposabljanje za razvoj v Norte Alentejo:
Projekt je bil namenjen poklicnemu usposabljanju ljudi, da bi lažje konkurirali na trgu dela in
bi jih podjetja raje zaposlovala. Začel se je s prvim QCA in nato nadaljeval v drugega, po
katerem je sledila tudi ocena učinka.
V programih (tečajih) so usposabljali ljudi za delo v turizmu (hotelirstvo in ustanovitev
lastnega podjetja), usposabljanje za delo v industriji (prekvalifikacija ljudi za strateške
industrijske panoge), usposabljanje mladih in odraslih za delo z novimi tehnologijami,
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usposabljanje za podjetniško prestrukturiranje (podpora podjetjom), usposabljanje socialno
izločenih skupin (invalidov).
Najprej je regionalna delegacija v Alenteju za ta projekt izdala informativno dokumentacijo
in sklicala srečanje, na katerem je dala navodila za izpeljavo programa. Centri za
zaposlovanje so nato poiskali agente, organe in podjetja, ki so nato izvajali poklicno
usposabljanje.
Slednje je kasneje teklo po zastavljenih načrtih, s to izjemo, da je bilo udeležencev pri
turističnem usposabljanju nekoliko manj, niso namreč spremljali pobud novih investicij v
sektor. Po drugi strani pa usposabljanja niso imela vpliva na že obstoječe hotelirje in
turistične investitorje. Pri usposabljanju za strateške industrijske panoge so se izobraževali
zaposleni in je to nekoliko razblinilo v začetku zastavljene cilje (okrepitev lokalne in
regionalne zaposljivosti in podpora odpiranju novih delovnih mest).
Št. ljudi, vključenih v usposabljanje
%
Turizem
123
2,7
Strateške industrijske panoge
1819
39,8
Razvoj podjetij
2634
57,6
Skupaj
4576 100,0
Preglednica 19: Št. vključenih v usposabljanje glede na področje usposabljanja
Vir: Oliveira das Neves, Pedroso, 1997

Učinek tega programa je bil, da so se pretirano usposabljali določeni poklici, zanemaril pa se
je celosten razvoj regije. Ti poklici pa so bili bolj usmerjeni v storitve (medicinske sestre) kot
pa v informatiko, menedžment. Prišlo pa je tudi do tega, da so se izobraževali predvsem
aktivni zaposleni v privatnih podjetjih (53 %), ne pa izločene skupine iz trga dela, katerim je
bil v prvem pomenu ta projekt namenjen. Pomanjkljivost tega programa je bila tudi, da so
usposabljanja ponujala predvsem podjetja in ne druge organizacije, šole, centri za
usposabljanje. To kaže na težavnost pri transformaciji financ, pojavi se potreba aktivnega
investiranja. Problem projekta je bil tudi neizdelanost večletne strategije poklicnega
usposabljanja. Le-to je bilo odgovor trenutnim potrebam, posebno zaradi tega, ker so bili
nosilci podjetja. Projekt je predvsem pripomogel k izboljšanju konkurenčnosti pri že
obstoječih industrijskih sektorjih in vzdrževanju zaposlitev, manj pa je pripomogel k svojemu
namenu, celostnem razvoju regije. (Oliveira das Neves, Pedroso, 1997)
♦ Usposabljanje za razvoj v Baixu Alenteju:
Poseben poudarek so izvajalci namenili mladim, predvsem srednješolcem v občinah Aljustrel,
Ourique, Almodovar in na območju Alqueve.
Zastavili so si cilje:
- Omogočiti pogoje, da mladi podaljšajo šolanje tudi po 9-letni šolski obveznosti ter ne
odnehajo že v prvem letniku srednje šole. V tem kontekstu so skušali v pouk vpeljati sistem
vajeništva (tečaji 1. in 2. stopnje), vendar je bila pri tem ovira šibko poznavanje lokalne
podjetniške strukture.
- Ustanovitev tečajev usposabljanja za poklice, ki primanjkujejo v občinah: elektrotehnika,
elektronika in menedžment (Aljustrel, Almodovar), informatika (Aljustrel) in kmetijstvo
(Ourique).
- Prestrukturiranje in prilagoditev že obstoječih ponudb usposabljanja, predvsem večja
dinamizacija na lokalnem nivoju.
- Usposobiti volunterske prebivalce, da odprejo lastno podjetje.
Ena izmed želja projekta je bila tudi zadržati šolarje v regiji, saj jih veliko zaradi študija
odpotuje izven regije, nujna je reorganizacija ponudbe na regionalni ravni. Potrebno je
izkoristiti Politehnični institut v Beji, z globalno refleksijo o usmeritvi inštitucije v smislu
prispevka razvoja Baixa Alenteja skozi ponudbo znanstvenih kapacitet raziskovanja in
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instalacijo storitev na strateških območjih, predvsem na dolgi rok (npr. EFMA – vpeljava
namakalne problematike v šolski sistem, vpeljava turističnih aktivnosti vodnega zajetja
Alqueve – hotelarija, muzejologija …). (Oliveira das Neves, Pedroso, 1997)
Občine:
Aljustrel,
Almodovar,
Ourique
Mnenje o obstoječih poklicnih usposabljanjih v regiji
Zadostno število
Zadostna raznolikost
Pomembna je bližina usposabljanja
Razlogi za nepoznavanje obstoječih poklicnih usposabljanj v
regiji
Pomanjkanje interesa
Pomanjkanje informacij o pogojih in možnostih, ki jih usposabljanja
ponujajo
Pomanjkanje usposabljanj v regiji
Razlogi za udeležbo v poklicnem usposabljanju
Želja po boljši pripravi na delo
Želja po usposobljenosti za več kot en specifični poklic
Želja po nadaljevanju študija, a naveličanost šole
Naveličanost šole, a neuspeh pri iskanju zaposlitve
Želja po zaslužku, hkrati s pripravami na poklic
Želja po novih prijateljstvih
Drugo
Razlogi proti udeležbi v poklicnem usposabljanju
Pri poklicnem usposabljanju se ne bom naučil ničesar novega
Želim nadaljevati z izobraževanjem do konca
Ne verjamem, da je to rešitev za pridobitev službe
Drugo
Skupno število anketiranih

območje Alqueve:
Barrancos, Moura,
Serpa, Vidigueira,
Mourao, Reguengos
%

25,5
25,5
53,1

27,2
33,8
55,3

26

35,4

75,2

48,1

51,6

22,8

72,4
65,8
15,5
6,6
67,1
25,8
3,7

/
66
23,9
8,1
62,4
29,9
4,8

5,7
80,6
30,8
7,6
588

5,9
83,7
33,1
/
526

Preglednica 20: Anketa o razmišljanju mladih o poklicnem usposabljanju
Vir: Oliveira das Neves, Pedroso, 1997.

3.2.2. URBANA MREŽA IN PROMET
3.2.2.1. Urbana mreža
Regija ima štiri večje urbane centre: Portalegre, Evora, Beja in aglomeracija Sines-Santiago
do Cacem. Od tega so središča distriktov Portalegre, Evora in Beja središčna naselja 4.
stopnje (po portugalski razvrstitvi). Urbani sistem je ujet v širni ruralni teritorij, s šibko
gostoto prebivalstva in s skoncentriranim modelom poselitve. Pozitivna stran alentejanskega
urbanega sistema je, da središča distriktov ležijo na liniji, ki preči Alentejo po sredini. Tako
časovno lahko dosegljiva tudi iz naselih, ki se nahajajo v obmejnem pasu. Evoro označuje
močna dostopnost, ki povezuje Lizbono z Elvasom in Badajozom, kar ji daje strateško
pozicijo v regionalnem pomenu. Za aglomeracijo Sines-Santiago do Cacem je pombembno v
prihodnosti dopolniti logistično infrastrukturo in nov železniški koridor Sines-Madrid.
Portalegre ima probleme pri zadrževanju prebivalstva, Beja pa je v zadnjem desetletju uspela
povečati prebivalstvo. Regionalni sistem integrira tudi ostale komplementarne centre z manjšo
polarizirano kapaciteto in lastno specializacijo: aglomeracija Elvas-Campo Maior je mesto
prehrambene industrije s pomembnimi prekomejnimi povezavami, Estrmoz-Borba-Vila
Vicoca gradijo jedro industrije kamnov, Castro Verde pa je rudarsko središče. Evora je edino

56

mesto, katerega izvorno obdobje zaradi starosti ni znano. Portalegre, Elvas in Beja so
srednjeveška mesta, ustanovljena do začetka 20. stoletja. Vsa ostala mesta so mlajša od 25 let.

Karta 17: Mesta 4. stopnje in njihovo zaledje
Vir: Medeiros, Sociedade, 2005

Mesto
Evora
Beja
Portalegre
Elvas
Sines
Moura
Montemor-o-Novo
Estremoz
Alcacer do Sal
Santiago do Cacem

NUTS 3
Alentejo Central
Baixo Alentejo
Alto Alentejo
Alentejo Central
Alentejo Litoral
Baixo Alentejo
Alentejo Central
Alentejo Central
Alentejo Litoral
Alentejo Litoral

Št.
prebicalcev
41 159
21 658
15 238
15 115
11 303
8 459
8 298
7 682
6 602
5 240

Pozicija v
Alenteju
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pozicija na
Portugalskem
22
46
64
65
80
106
108
111
118
124

1

Preglednica 21: 10 največjih naselij Alenteja, 2004
Vir: Atlas de Portugal, 2007

Med 150 največjimi mesti v državi, se jih le okoli 7% nahaja v Alenteju.
Portugalska je po podatkih beleženih leta 1910 nekoliko zaostajala za urbanizacijo glede na
ostalo industrializirano Evropo (16% populacije živi v mestih, medtem ko v Angliji istega leta
75%). Tako je višek urbanizma Anglija, Nizozemska, Belgija dosegla že v 50.-ih letih,
Francija Španija in Grčija v 60-ih letih, Portugalska pa v 70-ih letih. Na Portugalskem je še
leta 1950 živelo 70% prebivalcev v krajih z manj kot 10 000 ljudi. Tisti pa, ki so živeli v
mestih so bili skoncentrirani v Lizboni in Portu. Za Portugalsko je v primerjavi z ostalo
Evropo značilno nizko število srednjih mest (50 000-250 000 prebivalcev). V zadnjih 50 letih
je močno prisoten proces selitve ljudi na območje obalnega pasu, pred vsem v severnem delu
države. (Medeiros, Sociedade, 2005)
1

Portugalski parlament je z zakonom določil leta 1982 merilo kdaj se neko naselje uvrsti med mesta.. Vas lahko postane mesto
le, če šteje nad 8 000 volivcev in ima vsaj polovico naštetih storitev: zdravstveni dom, lekarno, gasilsko postajo, kulturni center,
muzej, knjižnico, hotel, osnovno šolo in srednjo šolo, vrtec. Pomembni pa so tudi historični razlogi, kulturni in arhitektura, ki
lahko upravičijo drugačno ocenitev omenjenih zahtev.
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Grafikon 14: Delež prebivalcev po velikosti kraja v Alenteju
Vir: Estudo demografico, 1998; INE, 2006
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Grafikon 15: Število krajev po velikosti v Alenteju
Vir: Estudo demografico, 1998

Od 60-ih let 20. stoletja se je zmanjšal odstotek izoliranih prebivalcev in krepko povišal
odstotek prebivalcev v mestih z več kot 10 000 prebivalcev in v naseljih z 5 000-10 000
prebivalcev. Ta odstotek se je pred vsem povečal na račun naselij z 500-2 000 prebivalcev.
Zaradi izseljevanja Alentejanov in preseljevanje v večja mesta se je v zadnjih 40 letih močno
znižalo število krajev. Opuščeni so pred vsem manjši kraji z manj kot 100 prebivalci. Število
največjih regionalnih središč se od leta 1960 do danes ni spremenilo. (Medeiros, Sociedade,
2005)
Glavna središča NUTS 3 regij Alenteja so v zadnjih 15 letih sprejemala prebivalce manjših
krajev in zaradi tega doživela porast prebivalstva. Koncentracija najbolj aktivnega
prebivalstva, kvalificiranega in produktivnega pa je na območju metropole Lizbone. Tu je
zaposlenih 30 % Portugalcev in pridela 44 % bruto dodane vrednosti storitev Portugalske, tu
je lociranih 68 % največjih podjetij, med letoma 1996-2001 pa je to območje prejelo 73 %
vseh tujih investicij. Zaposlitve v javnem sektorju, trgovina in javne storitve so pomembna
podpora pri ohranitvi srednje velikih mest Alenteja. Ta mesta so strukturni elementi ruralnega
sveta, s ponudbo različnih zaposlitev in z dinamizmom, ki ga v določeni meri uspejo
vzdrževati. Na območju šibke zaposljivosti, so to otoki upanja za tiste, ki ostajajo na tem
teritoriju in za tiste, ki bi morebiti še prišli živeti v regijo. Vendar ta mesta, z izjemo Evore,
težko privlačijo investicije. V 90.-ih letih tako le Evora izstopa po številu novo ustvarjenih
delovnih mest. Delovna mesta ohranja z aktivnimi prebivalci lastnega teritorija in kaže profil
samozadostnosti. Terciarizacija, ki je zajela vsa srednje velika mesta, je prispevala k izgubi
specializacije. Pri tem se niso ustvarile nove specializacije, ki bi bile prilagojene
komplementarnim mrežam mest in sodelovanju med mesti. Srednje velika mesta v Alenteju
imajo šibko zaposlitveno strukturo, zaznamuje jih visok odstotek prebivalstva, ki dela in živi
v občini.
Sicer pa so alentejanska mesta znana po nizki stopnji kriminala in šibki onesnaženosti. Glede
naravnih nesreč v glavnem niso ogrožena. Potresno ogrožena območja pa so terciarna bazena
Sada in Teja in Alentejo Litoral. Mesta v Altu Alenteju in pa Evoro zaznamuje kulturna
dediščina, ki je tudi zaščitena. Historični center Evore so Portugalci zaščitili leta 1986, znotraj
rimskega zidu pa stanuje na 104 ha 5 600 prebivalcev in poleg njih še okoli 5 000 študentov.
Leta 2003 je Evoro obiskalo 500 000 turistov. Turisti in študenti so doprinesli v mesto več
trgovskih storitev, aktivnosti za zabavo in prosti čas… Ti ohranjajo Evoro, kot historični
center, živo. Mesto veliko investira v zaščito zgodovinskih ostankov. V Evori se pripravlja
plan urbanizacije Evore, ki vključuje tudi kandituro Evore za vključitev v svetovno dediščino
(UNESCO). (Medeiros, Sociedade, 2005)
Gaspar in Jensen-Butler (1992) sta ugotavljala vplive, ki so jih imeli strukturni skladi EU na
strukturo nacionalnega teritorija, posebno na urbano mrežo. Naprej sta ugotovila, da je
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selektivni karakter podprtih investicij iz strukturnih skladov, prinesel svež val urbanizaciji,
pred vsem glavnim mestom distriktov in drugim urbanim centrom. Glavni cilj teh selektivnih
investicij je bil okrepiti funkcijsko specializacijo v urbanem sistemu, pri čemer v obeh
metropolah naraščajo storitve in tehnološko napredna industrija, ki se širi tudi v ostale urbane
sisteme. V Algarveju in obalnih delih Alenteja pa je vlogo industrializacije prevzell turizem.
Lahko navedemo še tri glavne spremembe v modernizaciji državnega urbanega sistema, od
začetka črpanja iz strukturnih skladov EU:
-Izboljšanje infrastrukture in opreme dovoljuje večjo mobilnost v notranjost urbanega sistema,
zmanjšuje teritorialne neenakosti v smislu dostopnosti, dostopnosti do dobrin in osnovnih
storitev.
-Okrepitev odnosov med Portugalsko in Španijo s povratnim učinkom, ki se kaže na različnih
hierarhičnih nivojih urbanega sistema.
-Pojav negativnih vplivov, predvsem na področju okolja, v obalnem pasu, kjer prevladujejo
procesi razpršene urbanizacije. Na teh območjih so zaradi tega nastali tudi številni plani
teritorialne ureditve. (Madeira Avelino, 1998)
Sicer pa QCA I in QCA II nista vsebovala nobenega specifičnega programa, ki bi podprl
modernizacijo nacionalnega urbanega sistema ali podprl konkurenčno kapaciteto srednje
velikih mest. Skrb za urbani sistem je bila torej prepuščena različnim strategijam razvoja, ki
so bile definirane s strani 5-ih regij kontinentalne Portugalske. Obstajali pa sta v QCA II dve
skupini programov, ki sta se nanašali na oblikovanje državne urbane mreže.
Na prvem mestu je potrebno omeniti »Intervencije v urbano rehabilitacijo« (Intervencao
Operacional de Renovacao Urbana), ki so se razvile znotraj cilja 3 - promoviranja kvalitete
življenja in socialne kohezije. Vendar so te intervencije namenjene predvsem problemom
obeh metropol. V okviru Cilja 4- okrepitve regionalne gospodarske baze pa je vsaka regija
zase lahko vključila svojo vizijo v Regionalnem operativnem razvojnem programu. Tako je
regija Alentejo izpostavila v programu izboljšanje lokalnega življenja v različnih urbanih
centrih in okrepitev medregijskih odnosov ter čezmejnega sodelovanja. Iniciativa EU Urban
je prišla v poštev le za metropoli Lizbono in Porto. Prav zaradi neobstoja specifičnega
programa, ki bi vodil k izboljšanju učinkovitosti in konkurenčnosti nacionalnega urbanega
sistema, leta 1994 vlada izda Program okrepitve nacionalnega urbanega sistema (PROSIURB)
s ciljem okrepitve razvoja urbanih centrov, lociranih izven območij Lizbone in Porta. Pred
tem planom pa sta le mesti Lizbona in Evora že imeli svoj urbani načrt. (Madeira Avelino,
1998)
Ta plan je trajal 6 let in imel dva podprograma: vrednotenje srednjih mest (nanaša se na
urbane centre, ki so potencialna alternativa Lizboni in Portu), vrednotenje urbanih centrov
komplementarne mreže (nanaša se na mesta, vasi in sedeže občin, ki niso bili integrirani v
podprogram 1, aglomeracijame, ki nimajo statuta sedeža občin). Ta program naj bi bil
komplementaren drugim programom iz QCA II.
1. Faza programa: identifikacija in definiranje mest.
2. Faza: oblikovanje potencialnih lokalnih mrež mest.
3. Faza: izbira mest srednje dimenzije in oblikovanje ciljev.
Preučili so demografijo mest, človeške vire, gospodarsko bazo, infrastrukturo in opremo,
okolje in teritorialno ureditev. Naklonjenost tega nacionalnega programa mestom v notranjosti
države, se je pokazala v Alenteju, ki je prejel največjo investicijo (129 milijonov EUR).
Vendar je tudi ta vrednost vsebovala notranje neravnovesje. Evora je dobila skoraj ¾ skupnih
investicij, največ investicij pa je porabila za integriran transportni sistem. 42,3 % vseh
investicij nacionalnega programa je bilo namenjenega transportu, sledilo 25 % investicij v
urbano rehabilitacijo. Centri in urbani cilji v Alenteju so namenili večjo pomembnost
infrastrukturi kot pa podpori proizvodnih dejavnosti. Alentejo potrjuje svojo željo po
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urbanistični ureditvi, saj je regija namenila kar precejšen del sredstev za študije in izdelavo
različnih planov.
Avtor ugotavlja, da je ravnovesje teritorija zgolj utopija, ker ne more obstajati uravnotežena
družba, saj na bi bili procesi razvoja že po naravi neenaki. V zadnjih letih pa so regionalne in
medregionalne neenakosti še narasle. Mogoče je zato le postopoma dvigati razvoj različnih
stopenj razvitosti. (Madeira Avelino, 1998)
Portugalski voditelji se skozi preteklost niso posluževali izgradnje transportne mreže v
Alenteju z namenom gospodarskega razvoja regije. Cestne in železniške povezave so nastale
neodvisno od tega in so predvsem služile povezavi Lizbone s Španijo in pa povezavi Lizbone
z Algarvejem. Mreža je sledila gospodarski razvitosti. Portugalska je prometno infrastrukturo
najprej izpopolnila na območjih obeh metropol in pa severno od Lizbone. Z razvojem
pristanišča Sines je prišla v ospredje postavitev ustrezne logistike in nadaljevanje povezav v
notranjost regije. Z zadnjima dvema finančnima programoma Evropske unije pa ima v načrtu
tudi številnejše povezave v Alenteju, ki bodo nastale kot zaledje in podpora načrtovanim
gospodarskim razvojnim polom.
Vlada Portugalske je nedolgo nazaj predstavila strateški program »Portugal logistico«. V tem
planu je bila regija umeščena v državno mrežo logističnih platform skozi dve infrastrukturi:
Sines in Elvas/Caia (artikulirana z Badajozom). Pomembne so tudi že realizirane investicije v
projektu pristanišča Sines in s tem povezani industrijski in logistični coni z edinstvenimi
pogoji na državni ravni, upravičeno je mogoče pričakovati skokovit razvoj tega pola v
internacionalnem kontekstu, ko bodo narejene že omenjene povezave v zaledje/notranjost.
Nazadnje, vendar nič manj pomembno, je zveza letališkega sistema. Ministrstvo za javna
dela, transport in povezave (Ministerio das Obras Publicas, Transportes in Comunicacoes
MOPTC) je v juliju 2006 predstavilo strateške orientacije za nacionalni letališki sistem, v
katerega se vključuje tudi bodoče letališče v Beji. Slednje je že v fazi investicij (pod okriljem
QCA III). Alentejo razpolaga še z drugimi letališči (Evora, Santarem, ...), katera so
namenjena civilni zaščiti in športnemu letenju. Letališče v Evori je tudi že v fazi prenove.
Regija že razpolaga s tovarno lahkih hitrih letal, ki se nahaja v Ponte de Sor.
(CCDR Alentejo; RORP 2007–2013, 2007)
3.2.2.2. Cestni promet
Na Portugalskem se je začel razvijati cestni promet od druge polovice 19. stoletja, najprej je
služil transportu s kočijami (predvsem poštnimi), z 20. stoletjem pa se začne adaptacija poti
za motorizirana vozila.
Leta 1911 je bil ustanovljen prvi cestni statut (Codigo das Estradas JAE). V tem obdobju
zgrajene ceste so postavile temelj razporeditve gospodarskega razvoja, cestna mreža je bila
planirana in konkretizirana na nacionalnem nivoju brez upoštevanja kakršnegakoli modela
teritorialne ureditve na različnih nivojih (lokalnem, regionalnem).
(Medeiros, Actividades Economicas e Espaςo Geografico, 2005).
Izboljšanje gospodarskih pogojev v Evropi je konec sedemdesetih let povzročilo hiter razvoj
cestnega prometa tudi na Portugalskem. S prenovljenim Nacionalnim planom cestne mreže
(PRN) leta 1985 (zadnji je bil 1945) so Portugalci razdelili ceste po smereh: glavne smeri
(Itinerario principal IP), komplementarne smeri prve stopnje (Itinerarijo complementar IC) in
komplementarne smeri druge stopnje (Estradas nacionais EN). S tem so predvsem želeli
zagotoviti funkcinalnost, operacionalnost in dostopnost cest. V smislu funkcionalnosti so bili
z državnimi cestami povezani sedeži (središča) vsake pokrajine s sosednjimi središči pokrajin
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in z drugimi urbanimi centri, s pristaniščem in pomembnim mejnim prehodom, če jih
pokrajina ima. (Estradas de Portugal, 2006)
Z vidika operacionalnosti so pod državnimi/nacionalnimi cestami mišljene ceste, daljše od 10
km, in srednjim dnevnim pretokom vozil nad 2000 in tudi tiste, ki z dnevnim pretokom nad
1000 vozil povezujejo sedeže občin. Vsi sedeži občin imajo sedaj dostopnost do nacionalnih
cest.
Takšna delitev pa je povzročila tudi delitev urbanih centrov po funkciji njihovega
demoGrafskega potenciala, pomoči gospodarskim aktivnostim in prebivalstvu izven centra:
A-sedeži občine in podobni urbani centri
B-urbani centri z izvenobčinskim vplivom, vendar znotraj pokrajine
C-urbani centri samo z občinskim vplivom
IP ceste povezujejo mesta B-kategorije. IC zagotavlja povezavo med centri B in C kot tudi
operacionalne povezave glede na kriterij dostopnosti.
Ceste IC druge stopnje (Rede Nacional complementar) zagotavljajo povezavo med urbanimi
središči C, zagotavljajo dobre razmere za cirkulacijo prometa. (Estradas de Portugal, 2006)
PRN 1985 je vseboval nove potrebe, ki so se pojavile ob bližnjem vstopu Portugalske v EU in
tudi možnosti financiranja, privilegiral je povezavo z Evropo skozi Španijo. Glavni cilji so
bili: zagotoviti gospodarski razvoj, zmanjšati stroške transporta (dvigniti s tem
kompetitivnost), omogočiti manj koncentriran urbanizem in izboljšanje okolja. Veliko poti je
bilo reklasificiranih, veliko starih nacionalnih cest pa je prešlo pod občinsko upravljanje.
PRN 2000 je skušal izboljšati že realizirano mrežo.
Lahko trdimo, da je cestna mreža danes glavno komunikacijsko sredstvo države, je kvalitetna
in sega praktično do vseh predelov. Z gostoto približno 0,73 km/km2 je bila Portugalska nižja
od povprečja EU 15 (0,9 km/km2). Glede avtocest pa je Portugalska že skoraj nad evropskim
povprečjem. Z 0,0162 km/km2 je presegla povprečje EU 15, ki je znašalo 0,015km/km2.
Prva avtocestna trasa na Portugalskem je bila s približno 8 km dolžine narejena v Lizboni v
času diktature (1944 – slavnostjo odprtje viadukta nad dolino Alcantara, danes viadukt Duarte
Pacheco). (Medeiros, Actividades Economicas e Espaςo Geografico, 2005)
Projekt sistematične konstrukcije avtocest se začne 1972 z ustanovitvijo Brise (Avtoceste
Portugalske), podjetja, ki je prevzelo konstrukcijo, vzdrževanje in cestninjenje avtoceste. Z
integracijo Portugalske v UE pa nastopi pravi začetek gradnje avtocest. Leta 1986 je bilo na
Portugalskem zgrajenih 196,1 km avtocest, medtem ko leta 2001 že 1659,0 km. Povezava
med Lizbono in Portom (A1) je bila zaključena šele 1991 (približno 30 let po začetku
gradnje). Povezave s Španijo so bile narejene preko Valencie (A3) 1998 ter preko Evore in
Badajoza (A6) v letu 1999. (Medeiros, Actividades Economicas e Espaςo Geografico, 2005)

Karta 18: Razdalje in porabljen čas
med kraji pred in po vstopu v EU
Vir: Medeiros, Actividades Economicas e
Espaςo Geografico, 2005

Po vstopu Portugalske v EGS so se razdalje zaradi
gradnje novih avtocest zmanjšale. Napredek v Alenteju je
bil zmeren, saj je bil večji poudarek na razvoju
avtocestne mreže v severnem delu Portugalske. Najbolj se
je zmanjšala razdalja od Portalegra do pomembnega
mejnega prehoda na severu – Valenci do Minho. Evora se
je z novo avtocesto približala Lizboni za 19 km, Beja pa
Valenci do Minho za 43 km. To so največje spremembe,
ki so doletele glavna mesta distriktov Alenteja. Z
zmanjšanjem razdalj med kraji pa se je znižal tudi
porabljen čas transporta od enega do drugega kraja.
Slednje ponazarja karta, katere spodnje merilo prikazuje
na skicirani karti 2 uri. (Medeiros, Actividades
Economicas e Espaςo Geografico, 2005)
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Preglednica 22: Zmanjšanje razdalj (km) med kraji v obdobju 1975-2001
Vir: Atlas de Portugal, 2007

Po podatkih Brise naj bi se promet na avtocestah povečal leta 2003 v primerjavi s prejšnjim
letom na avtocesti Norte (A1) za 49,6 %; Sul (A2) za 17,6 %; iz Porta v Valencio (A3) za 8,2
%; iz Mantosinhos-Amarante (A4) za 7,2 %. (Medeiros, Actividades Economicas e Espaςo
Geografico, 2005)
Leta 1962 se je začela gradnja prvega mostu čez reko Tejo, najprej so ga poimenovali Ponte
Salazar, danes pa se imenuje Ponte 25 de Abril. Danes je most šest-pasoven, preko poteka
tudi železnica. Ta most se je specializiral za promet iz suburbanih predelov Lizbone, medtem
ko se je most Vasco da Gama (narejen leta 1998 ob Expu '98) specializiral za interurbani
promet (potniški, tovorni) v smeri sever-jug, kar je velikega pomena za povezavo Alenteja z
glavnim mestom. (Medeiros, Actividades Economicas e Espaςo Geografico, 2005)
Karta 20: Cestna mreža Alenteja
brez načrtovanih cestnih odsekov
Vir: Brisa, 2006

Karta 19: Cestna mreža Alenteja z načrtovanimi
cestnimi odseki (rumene linije)
Vir: Estradas de Portugal, 2006
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Leta1985, leto pred vstopom v EU, so Alentejo prečile evropske cestne smeri:
Št.
Vmesni kraji
ceste

Km
248,3

4

Lisboa-Fogueteiro-Pegoes-Monemor-o-Novo-Estremoz-Caia

52
01

Vila Franca de Xira-Marateca-Lccer do Sal-Grandola-Ferreira do Alentejo-Beja-Serpa-Ficalho
Valenca-V. Do Castelo-Porto-Coimbra-Lisboa-Setubal (Avtocesta)-Marateca-GrandolaOurique-Faro-Vila Real de Santo Antonio

90

Lisboa-Setubal (Avtocesta)-Marateca-Pegoes-Montemor-o-Novo-Estremoz-Elvas-Caia

236,8

802

Braganca-Guarda-Castelo Branco-Portalegre-Evora-Beja-Ourique

628,6

378,6
749,1

Preglednica 23: Ceste, ki prečijo Alentejo, 1985
Vir: INE, 2006

Predvidevam, da so vse navedene smeri regionalne ceste, saj ni navedenih oznak avtocesta ali
motorna cesta, z izjemo smeri št. 01 in št. 90. Vendar sta bila pri slednjih avtocestna odseka
narejena izven Alenteja. Prva avtocesta je v statistiki napisana v letu 1989. Nekatere od že
obstoječih smeri so kasneje spremenili v hitre ceste in nato v avtoceste.
Alentejo ima strateško pozicijo. Leži v iberskem koridorju Lizbona-Madrid in med
nacionalnima koridorjema Lizbona-Algarve in Centro-Algarve. Temu primerno je regija tudi
razumno pokrita s cestno mrežo, nekatere poti pa so integrirane tudi v transevropsko mrežo. V
tem kontekstu izstopajo avtoceste A6 (IP 7 med Lizbono-Evoro-Elvasem-Španijo), južna
avtocesta A2 (IP 1med Lizbono-Algarvejem) in A13 (del povezave med Santaremom in
Marateco IC 11). (INE, 2006)
Kljub že storjenim izboljšavam in gradnjam novih cestnih odsekov se nadaljujejo investicije,
predvidene v Nacionalnem planu cestne mreže 2000 (Plano Rodovario Nacional) z različnimi
cilji glavne cestne mreže in komplementarne cestne mreže 1. in 2. stopnje.
Potrebno je še zgraditi IP8 (med Sinesom-Bejo-Vila Verde de Ficalho-meja), zaključiti IP2,
kar je pomemben cilj vertikalne povezave Alenteja (povezuje Bejo-Evoro-Estremoz in
Portalegre), in konstrukcijo IC33 (povezava Sines-Evora).
Neobstajanje primerne mreže, ki bi zagotavljala dostopnost med glavnimi mesti distriktov,
tudi delno kaže na deficit v artikulaciji urbano regionalnega sistema.
Izboljšave pri zastavljenih ciljih cestne mreže pa niso povsod homogene. Z vzporednimi
okrepitvami investicij v strukturne cilje, povezane z območji največjih gospodarskih dinamik
in logistiko prečenja regije, je na drugi strani prisotno zmanjšanje investicij in storitev v bolj
odmaknjenih območjih
(CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007)
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3.2.2.3. Železniški promet
Železnica se je začela razvijati ob koncu leta 1844 z ustanovitvijo Fundacije javnih del na
Portugalskem (Companhia de Obras Publicas de Portugal), katere cilji so bili promovirati
študije za gradnjo železniške proge.
Odprtje železnic za javnost je bilo pozno, 31 let po Angliji in 8 let po Španiji. Prvi odseki
prog so bili zgrajeni:
Leta 1881 z odprtjem za javno
uporabo linije Valenca de Alcantra1886
Valenca
Madrid nastane prva povezava med
dvema
glavnima
mestoma
Iberskega polotoka. Storitev SudExpress začne delovati 1887,
povezovala je Lizbono-MadridParis in Calais.
1887
Na začetku 20. stoletja je tako že
1887
Porto
narejena fundamentalna
Barca
de Alva
železniška
mreža
s
4-mi
povezavami s Španijo. Proge, ki so
Vilar
prodrle v notranjost, sledijo
Formoso
dolinam treh od štirih glavnih rek:
Douro, Mondego in Tejo. Zadnji
dve sta povezani v Guardi,
oblikujeta povezavo sever-jug iz
Valencie v Faro, ki gre po severnem
delu Portugalske po obali, na jugu
pa prečka notranjost Alenteja. V
prvih 20-ih letih 20. stoletja se
razvoj upočasni.
Od takrat pa do danes se je končala
konstrukcija novih železniških linij,
nekaj je manjših zamenjav in
povezav, izboljšane so nekatere že
1863
Elvas
obstoječe bolj prometne linije,
LIZBONA
predvsem v Alenteju pa se zapirajo
1863
1908
Evora
za uporabo nekatere linije, ki imajo
Vila
izgubo. Danes se na Portugalskem
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Karta 21: Železniška mreža, leto izgradnje posameznih smeri
Vir: Medeiros, Actividades Economicas e Espaςo Geografico, 2005

Leto
1865
1900
1922
1960
2004

Proge v uporabi
699 km
2371 km
3400 km
3654 km
3578 km

Preglednica 24: Dolžina železniških prog v
uporabi
Vir: Medeiros, Actividades Economicas e Espaςo
Geografico, 2005.
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Elektrifikacija prog se je na Portugalskem začela pozno, šele konec 90-ih let so električne
lokomotive po št. presegle dizelske. Parne lokomotive so se obdržale vse do začetka 80-ih let.
Z vstopom v EU se je začela gradnja dvotirnih prog, ki pa je zajela predvsem sever.
Število potnikov je doseglo vrhunec v 80-ih letih, skozi 90-eta leta pa se je zmanjšalo za 31
%. Največji upad je beležil suburbani promet (38,6 %), promet na daljše razdalje pa se je
zmanjšal za 22,2 %. V mednarodnem prometu se je število potnikov v obdobju 1990–2001
zmanjšalo za 26,9 % vendar so se razdalje povečale.
Tovorni promet je beležil porast od sredine 70-ih let preteklega stoletja, kažejo se tri obdobja:
1975–1988: velik porast, povprečno 12 % na leto
1989–1994: stagnacija
1995 do danes: 35 % nad povprečjem prejšnjega desetletja, vendar z večjo letno
neregularnostjo.
Tovorni promet na Portugalskem transportira obsežen in težki tovor, z malo vrednosti, z
nekaterimi specifičnimi storitvami, ki se ujemajo z velikimi industrijskimi podjetji, ter
mednarodni tovor, še vedno pa ima šibko izraznost. Največje težave, ki jih ima pri pridobitvi
strank, je problem opreme za natovarjanje in raztovarjanje. Ta je zastarela in slabo
prilagodljiva klientom ter tehničnim karakteristikam prog, ki obvezujejo nizko hitrost uporabe
in majhne količine tovora, določajo visok čakalni čas na postajah. (Medeiros, Actividades
Economicas e Espaςo Geografico, 2005)
V Alenteju je bilo leta 2004 0,032 km/km2 prog v uporabi, kar je primerljivo s povprečjem
kontinentalne Portugalske. Zadovoljivo železniško pokritost je regija imela že v začetku 20.
stoletja. Čez regijo poteka pomembna povezava s Španijo preko Elvasa do Badajoza in nato
Madrida. Pomembna je tudi povezava znotraj države Lizbona-Algarve. Železnica Alenteja
ima večji pomen za tovorni promet, le-ta predstavlja nekaj manj kot polovico prevoženega
kontinentalnega tovora. Predvsem gre tu za tovor iz pristanišča Sines ter rudnika Neves
Corvo. Tovor se v 80 % preteče v druge portugalske regije. Vlaki v Alenteju prevozijo le 11
% kontinentalnih potnikov, v večini je to medregionalni promet. Glavna povezava LizbonaAlgarve je že opremljena z visoko hitrostnim vlakom Alfa Pendular, sicer pa medregionalni
vlaki (Intercity, 1990) vozijo le na relaciji Lizbona-Evora-Beja. Na ostalih progah, vključno s
progo, ki povezuje Portalegre, vozijo regionalni vlaki, ki so počasnejši, z več postajami.
Dvo- ali večtirnih prog je v Alenteju izjemno malo (6 %), gre predvsem za povezavo s
Sinesom. V bodoče (do leta 2015) se bo gradila za tovorni promet neposredna železniška
povezava Sines-Elvas. Gradnja železniške povezave pristanišča Sines s špansko mejo je
zamišljena kot še eden izmed strukturnih projektov regionalnega razvoja, sorazmerno velik
glede na gospodarske aktivnosti, ki se odvijajo v Sinesu in širijo vplivno območje »atlantskih
vrat« proti zaledju Iberskega polotoka. S to povezavo Portugalska želi prispevati k bolj
ekološkemu transportu. (Comboios de Portugal, 2006)
2004

2003
Continente
Skupaj prog v uporabi (km)

Alentejo

Continente

Alentejo

2 817,7

931,7

2 835,8

522,1

39,4

607,3

53,1

1 075,9

252,0

1 358,9

425,1

Skupaj prevoženih potnikov (št.):

13 049 033

1 442 616

regija izvora:

Dvo ali večtirna proga
Elektrificirana proga

13 049 033

707 970

intraregionalni promet

7 209 368

175 432

interegionalni promet

5 839 665

532 538

13 049 033

734 646

intraregionalni promet

7 209 368

175 432

interegionalni promet

5 839 665

559 214

regija destinacije:

875,9

Preglednica 25:
Karakteristike
železniških prog v
Alenteju
Vir: INE, 2006
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Železniška mreža še vedno kaže strukturalno šibkost, ne povezuje v zadostni meri glavnih
urbanih centrov regije. V zadnjih letih investicije v železniško omrežje kažejo veliko
dihtonomijo: na eni strani prenova »Južne linije« (Linha do Sul) ter modernizacija trase Casa
Branca-Evora, na drugi strani naraščujoče opuščanje prog in posledično storitev. V primerjavi
z letom 2003 je bilo leto kasneje na novo opuščenih 6 % železniških prog, povečala pa se je
elektrificiranost prog, slednje so leta 2004 dosegle 48 %. Ponovna vzpostavitev opuščenih
linij pa je precej težavna. Obmejni pas z izjemo Elvasa železniške mreže nima.
(CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007)
3.2.2.4. Potniški promet:
Podatkov za število potnikov v cestnem in železniškem prometu na nacionalnem nivoju je
malo. Alentejo je leta 2003 predstavljal 11 % vseh potnikov kontinentalne Portugalske, ki so
potovali z železnico. Edini podatki glede avtobusnih prevozov so povezani z mednarodnim
transportom. Iz Alenteja je leta 2001 z avtobusom odšlo v tujino le 4 % vseh potnikov
kontinentalne Portugalske, prav toliko jih je prišlo tudi iz tujine. (INE, 2006) Pri storitvah
javnega transporta potnikov so očitne velike intraregionalne asimetrije. Z izjemo dobre
dostopnosti v urbanih centrih večje dimenzije, je ta transport v pomanjkanju, še posebno v
bolj odmaknjenih območjih. Tu je storitev nizko kvalitetna, nizko frekvenčna, do mnogih
krajev pa javni transport sploh ne seže. Glede na demografske značilnosti regije (visoko
staranje prebivalstva, nizka gostota prebivalstva) je rentabilnost storitev transporta pogojena.
Zato je potrebno urediti primeren transportni sistem, predvsem s skupinskimi storitvami. V
regiji primanjkuje primernega transporta tako za potnike kot za dobrine. Velik problem je
artikulacija v cestnem transportu in med različnimi vrstami transporta. Težave se kažejo tudi v
večji uporabi individualnega transporta v odmaknjenih krajih.
(CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007)
3.2.2.5. Tovorni promet:
Pri nacionalnem kontinentalnem tovornem prometu v Alenteju tako kot na Portugalskem
prevladuje cestni transport. Leta 2005 je v primerjavi z letom 2001 po prepeljani tonaži
porastel za 73 % in predstavlja 23 % celotnega cestnega tovornega prometa na Portugalskem.
Železniški tovorni promet je slabo razvit po celi državi. V primerjavi z letom 2001 je v
Alenteju porastel za 14 %, na celotnem kontinentu pa se je le malo povečal.
2001
3

10 t
Cestni promet

Continente
126 540

regija izvora:
regija destinacije:
Železniški promet

8 138

regija izvora:
regija destinacije:

2005
Alentejo
18 876

Continente
306 390

Alentejo
70 377

8 402

36 867

10 474

33 510

3 852

8 699

4 484

3 104

3 528

748

956

Preglednica 66: Tovorni promet v Alenteju
Vir: INE, 2006

Pri mednarodnem tovornem prometu je višji uvoz kot pa izvoz. V regiji po prepeljani tonaži
prevladujeta železniški in morski promet (zaradi teže pristanišča Sines), slednji se je leta 2005
v primerjavi z letom 2001 pri raztovarjanju povečal za 61 %. Železniški promet, ki je v tabeli
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opredeljen pod oznako drugo, se je v enakem obdobju povečal za 15 %, tovor skoraj v celoti
prihaja iz Španije. Uvoz se je povečal predvsem na račun Španije, Nemčije, Francije in t.i.
»nizko razvitih držav«, pri slednjih se močno pozna vstop deseterice v EU leta 2004. (INE,
2006)
Skupaj
Država izvora/t
Skupaj EU

2001

2005

2001

5 587

Belgija
Francija
Italija

2001

2005

867 060 650 524 1 066 771

2 333
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72 457
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71 422

139 338
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-

-
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82 984
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Drugo
2001

2005

259 1 964 017 2 302 196

32

4

3

o

61 082
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2
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2
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1
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380 427

5

33 186
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32 122
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3
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Preglednica 27: Prispeli tovor v Alentejo glede na državo izvora in vrsto transporta
Vir: INE, 2006

Izvoz tovora je bil leta 2005 za 29 % manjši od uvoženega. Tu je predvsem prevladoval
morski tovorni promet in pa cestni. Železniški je zanimivo, kljub povečanju med 2001–2005,
daleč zadaj. Izvoz pa se je v obravnavanem obdobju povečal za 40 %. Tudi tu je na prvem
mestu po porastu destinacij Španija, sledi Združeno kraljestvo VB in pa že omenjene »nizko
razvite države«. Alentejanski izvoz v VB se je povečal, medtem ko je uvoz bistveno upadel.
Po vrednosti tovora je na prvem mestu po uvozu in izvozu cestni promet, tako leta 2001 kot
tudi 2005, sledi morski promet, pomemben delež pri vrednosti uvoženega tovora pa ima
železniški tovorni promet. Vrednost uvoženega tovora v Alentejo znaša 3000 milijonov EUR,
medtem ko je izvoženega za nekaj manj kot 2 500 milijonov EUR. Dobro je vidno, da je
ladijski tovor kljub svojemu obsegu vseeno nižje vrednosti kot tovor cestnega prometa. (INE,
2006)
Skupaj
Država destinacije/t
Skupaj UE

2001

Cestni promet
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2001
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-

o
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87 237
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-

o

o

-

Francija
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83 642

25

5

1

10

84 516
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47 692

33 869

105 507
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5

o
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o

-

-

-

o
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132 384

126 439
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Španija
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Luksemburg

107 274

81 011

454

38

o

3

837 890

45 387 111 429
85 328

490 562

53

69

o
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Nizko razvite države

81 356

353828

8 260
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335799

3
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o

25

Združeno kraljestvo VB

53 733

417 799

38 025
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86

o
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Preglednica 28: Izvoženi tovor iz Alenteja glede na državo destinacije in vrsto transporta
Vir: INE, 2006
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3.2.2.6. Morski promet
Tovorne (trgovske)
ladje – prihod v
pristanišče

Kontinent
Aveiro
Faro
Figueira da
Foz
Leixões
Lisboa
Portimão

Št.
Tovor (t)
10 172 108 587 234

Potniki

Kontejnerji

Blago

Vkrcani Izkrcani Natovorjeni Raztovorjeni Natovorjeno Raztovorjeno
Št.
17 941 17 593

Št.
301 239

t
300 470

15 872 071

41 549 342

1 038

4 035 945

-

-

-

2

663 528

2 464 079

33

116 976

-

-

-

-

2 001

79 851

294

985 451

-

-

4 339

688

681 160

317 404

2 611

24 792 888

132

129

111 289

116 947

3 453 745

9 528 941

3 270

34 507 549

17 809

17 464

173 430

170 123

3 604 012

7 065 837

50

111 451

-

-

-

-

63 893

8 824

1 666

13 423 412

-

-

5 855

6 109

2 430 813

4 002 973

Sines

921

29 370 160

-

-

6 326

6 601

4 925 444

17 508 358

Viana do C.

208

1 089 516

-

-

-

-

47 475

573 075

81

153 886

-

-

-

-

-

-

Setúbal

Drugi

Preglednica 29: Portugalska pristanišča glede na težo pretovorjenega tovora, št. kontejnerjev in št. potnikov
Vir: INE, 2007

Za morski promet Portugalske so značilni tovori – velike količine težkih produktov enormne
dimenzije. Promet ponavadi poteka blizu obale. Morski promet je izrednega pomena, saj se
preko njega pretovori 60,6 % portugalskega izvoza in 87,3 % uvoza (2001). Pri mednarodnem
morskem prometu prevladujejo krajše razdalje v Evropo (89,9 % naloženega tovora in 44,9 %
razloženega) in dolge razdalje v Ameriko, Afriko in Azijo (10,2 % natovorjenega tovora in
55,1 % raztovorjenega). Glavni proizvodi, raztovorjeni v portugalskih pristaniščih, so »naftni
produkti« (47,2 %), »kmetijski produkti«(16 %), »kovinski produkti«(12,6 %), minerali, rude
in kemični produkti, trda goriva (2001). Splošna stopnja kontejnerizacije v portugalskih
pristaniščih je še vedno zelo nizka, v 2001 samo 27,9 % natovorjene tonaže in samo 5,3 % na
raztovorjeni tonaži. Z edino izjemo Figueira da Foz in pristanišča Portimao so vsa ostala
pristanišča specializirana za raztovarjanje blaga. (INE, 2006)
Pristanišče Sines je eden glavnih polov investiranja v Alentejo in nasploh investicij v državo.
Nahaja se v centru obalnega pasu Alenteja, 150 km južno od Lizbone in 80 km južno od
Setubala. Občina je danes nedvomno največje področje zaposlovanja v Alenteju Litoral z
zaposlenimi tako v velikih industrijskih podjetjih kot tudi v majhnih in srednjih podjetjih
druge sektorske usmeritve. Občina Sines trenutno predstavlja veliko perspektivo v
gospodarski rasti, pričakovano je zanimanje velikih industrijskih podjetij (veliko jih tu že
deluje). Ugoden razvoj je posledica nove dinamike delovanja kontejnerskega dela pristanišča
in terminala tekočega plina. (Medeiros, Actividades Economicas e Espaςo Geografico, 2005)
Danes ima Sines:
- večfunkcionalno pristanišče, ki se nahaja na križišču pomembnih komercialnih morskih poti,
- najpomembnejši pristaniški kompleks države, katerega pretok tovora na terminalih je velik
(trdo blago, tekoče blago, splošni tovor in kontejnerski tovor), 29 % tovora je natovorjenega,
ostalo pa je raztovorjen tovor,
- edini terminal tekočega zemeljskega plina v državi,
- glavno ribiško pristanišče Alenteja, ki že oskrbuje važno industrijo zamrzovanja rib, ki je
pomembno usmerjena v izvoz,
- edino pristanišče za rekreacijo v Alenteju,
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- točka univerze v Evori, namenjena študiju morske biologije, kasneje pa se tu zaposlijo
nekateri študenti in raziskovalci te študijske smeri. Občina, pristanišče in univerza imajo v
načrtu izdelavo velikega akvarija in morskega laboratorija,
- pomemben potencial občine za različna raziskovanja in študije akvakulture,
- glavni energetski nacionalni center.

Slika 9: Sponzorski pano za izgradnjo
kontejnerskega terminala v pristanišču Sines
Vir: Bečan, 2006.

Največja prednost pristanišča je globina morja. Glede
tega je eno najboljših pristanišč na Portugalskem in v
Evropi. Promet preko Sinesa je bil v preteklosti zaradi
nedefiniranosti politike precej neregularen. Najprej je
bil projektiran kot industrijski pol težke industrije,
povezane s pristaniščem. Slednje je predstavljalo
vmesno postajo velikih medkontinentalnih tovornih
ladij. V pristanišču so prerazdelili tovor na manjše
ladje, ki so nadaljevale pot do velikih evropskih
pristanišč. Sines pa se nikoli ni uspel uveljaviti v
nobenem od teh področij. Primerno svojim
karakteristikam in opremi, s katero danes razpolaga,
je v zadnjih letih postalo pristanišče nacionalnega
pomena za raztovarjanje energetskih, predvsem
naftnih produktov. Nafta, naftni produkti in trda
goriva predstavljajo 99,1 % raztovorjenih produktov,
medtem ko naftni produkti sami predstavljajo 99,6 %
natovorjenih produktov. (Medeiros, Actividades
Economicas e Espaςo Geografico, 2005)

3.2.2.7. Zračni promet
Na strani Statističnega urada Portugalske za leto 2004 so navedeni podatki, da je regija
Alentejo edina, poleg regije Centro, ki nima letališča.
Res je, da zaenkrat še nima letališča za potniški in tovorni promet v pravem pomenu, vendar
ima občinsko športno letališče v Evori ter v Beji, ki ju bodo s projekti v naslednjih letih
preuredili.
¾

Letališče v Evori:

Župan Evore Jose Ernesto d' Oliveira je leta 2006 predstavil globalno težo projekta
Aeronavtičnega pola v Evori pri strategiji razvoja mesta in celotnega Alenteja. Že leta 2009
naj bi bilo zgrajeno prvo letalo, narejeno na Portugalskem. Dvomotorno letalo z imenom
»Skylander« naj bi izdelali na samem letališču v Evori, to pa bi posledično za seboj potegnilo
trden razvoj visokokvalificirane aeronavtične industrije in tudi visokokvalificirano delovno
silo. Podjetje Skylander, podprto s strani francoskega Sky Aircraft Industries S.A., je k
sodelovanju povabilo tudi druga portugalska in španska podjetja, povezana z avtomobilsko
industrijo. Predvidevajo odprtje 600-tih novih delovnih mest, od tega 280 v Evori. Tovarna
Skylanderja, ki bo postavljena na letališče, naj bi naredila štiri do pet letal na mesec.
Letalo »Skylander« ima številne funkcije. Namenjeno je reševanju, morskemu patruljiranju (s
civilnimi ali vojaškimi cilji), nadzoru ribolova, okoljski zaščiti, gašenju požarov (možnost
prenosa 3,5 ton vode), prevozu tovora in potnikov (19 mest).
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Projekt je privabil belgijsko podjetje Falcon Wings, ki že gradi tovarno za izdelavo
enomotornega letala s funkcijo zračnega posipanja sredstev proti malariji, ki naj bi zbudil
interes za nakup v afriških in azijskih državah. (Leitão de Barros,1o, 2006)
V letu 2006 so bile zaradi predvidenih projektov
načrtovane naslednje izboljšave na letališču:
povečanje pristajalne piste za 300 m, izgradnja novega
kontrolnega stolpa in gasilskega stolpa, ki zagotavlja
večjo varnost pri vzletu in pristanku na mokrih tleh,
izboljšana osvetlitev piste.
Letališče v Evori ima prvo solarno instalacijo na
letališčih v Evropi. Električna energija iz električnega
omrežja je tako uporabljena samo med obdobji majhne
sončne radiacije, kar letališču omogoča skoraj popolno
Slika 10: Skylander
Vir: Skylander, 2007

energetsko neodvisnost. Snovalci so si pri projektih zadali cilj industrije z nizko stopnjo
onesnaževanja. (Rute, 2005)
Poleg omenjenih projektov je potrebno opozoriti tudi na Aeronavtično akademijo, ki na leto
vpiše približno 100 novih pilotov (domačih in tujih). Ti imajo vaje (polete) na letališču v
Evori. Prisotne so tudi raznovrstne športne aktivnosti, ki jih letališče kljub prenovi ne bo
opustilo. Portugalski festival Air Show 2005, realiziran v Evori, je pritegnil 30 000
obiskovalcev. Letališče bo odprto tudi za turiste, izvajali bodo polete nad mestom in bližnjo
pokrajino.(Leitão de Barros, 4o, 2005)
Razvoj aeronavtičnega pola je tipičen poizkus Alentejanov, kako privlačiti investiranje v
Alentejo, povečati bogastvo regije in odpreti nova delovna mesta.
Imajo pa nekaj problemov s portugalsko vlado, ki zaustavlja izvedbo prvega projekta izdelave
Skylanderja, izdelava letala naj bi bila predraga v smislu funkcij, ki jih letalo ponuja.
¾

Letališče v Beji:

O skupni rabi letališča Beja in pripadajoče infrastrukture v civilne in vojaške namene se je
začelo govoriti že v začetku 90-ih let.
Namesto gradnje novega letališča je v ospredje stopila ideja o rekonstrukciji in povečanju že
obstoječega letališča.
Faktorji, ki naj bi pripomogli k uspehu projekta:
- zelo kvalitetna infrastruktura z možno vojaško uporabo,
- dobra geoGrafska lokacija,
- slabo poseljeno območje,
- ogromen prazen prostor, na razpolago za možne gradnje v prihodnosti,
- odlični meteorološki pogoji,
- zračni prostor brez prometne prenatrpanosti,
- možnost virov in pomoči EU,
- podpora prebivalstva.
Letališče Beja naj bi bilo po prenovi mednarodno letališče z različnimi področji uporabe,
primerljivimi letališkimi taksami, namenjeno družbam »Charter«, ki delujejo s konkurenčnimi
tarifami in družbam »Low Cost Carrier«. Pokrivalo bi povezave med Lizbono ter zahodno
obalo Alenteja (vključno s polotokom Troia), Algarvejem in španskimi obmejnimi regijami.
Povečalo bi pretok turistov, namenjenih na oddih v območju zajetja Alqueve, vse bolj
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številnih vikendašev, turistov družabnega in športnega turizma, ki se razvija ob Guadiani ter
obiskovalcev obmejnih območij ob Španiji. (Leitão de Barros, 1o, 2006)
Letališče se bo specializiralo tudi v tovorni promet z logistiko za prejemanje in nalaganje
tovora v/iz Amerike in Afrike, vključujoč transport rib. Pristajala naj bi letala velike
nosilnosti, tovor bi se potem prerazporedil na manjša letala, ki bi nadaljevala pot proti ostalim
evropskim letališčem. Z nadgradnjo kopnih povezav bi se ponudila tudi možnost nadaljevanja
transporta po kopnih ali morskih poteh. Letališče v Beji bi prevzemalo občutljivo blago,
raztovorjeno v pristanišču Sines, ki ga je potrebno v kratkem času dostaviti do naslovnika.
Prav tako bi povečalo odtok svežih kmetijskih pridelkov, pridelanih na namakalnih območjih
Alqueve in Andaluzije.
Poleg potniškega in tovornega prometa bodo v bodoče na letališču locirane tudi baze za
vzdrževanje letal in izdelave komponent, baza za urjenje posadk komercialnih letal, sedež
aeronavtičnih tehničnih šol ter pol lociranja podjetij, povezanih z aeronavtično dejavnostjo.
Letališče z opisanim razvojem bi močno pripomoglo k razvoju regije, predvsem Baixa
Alenteja, zapostavljene, v notranjost umaknjene kmetijske regije. Vprašanje pa je, kako se bo
obneslo delovanje obeh letališč (Evora in Beja), saj obe poizkušata naenkrat razviti del svoje
usmeritve v urjenje pilotov in posadk ter industrijo za izdelavo letalskih komponent. (Podjetje
za razvoj letališča Beja, 2006)
Portugalska vlada je bila prenovi letališča v Beji veliko bolj naklonjena kot letališču v Evori,
investicije so zaradi že obstoječe infrastrukture manjše, učinek pa bi bil večji. Poleg Alqueve
in pristanišča Sines je bilo letališče Beja tretji izmed glavnih projektov za regionalni razvoj,
tudi projekt na nacionalni ravni. Izbrali so podjetje (EDAB), ki bo izpeljalo in nadzorovalo
dela, letališče naj bi začelo delovati konec leta 2007.
Omenjeni pa so bili dvomi o dvojni uporabi letališča (v civilni in vojaški namen), po besedah
Olivere Martinsa (nekdanjega ministra prve vlade Cavaca Silva) pa naj Portugalska še ne bi
imela dovolj razvitega zračnega trga, zaradi nezadostnega števila potnikov naj gradnja 4.
nacionalnega letališča ne bi bila smiselna. Kasneje so se pojavili tudi pomisleki glede
odpornosti pist za tovorni promet, takratni predsednik vlade pa je dejal, da letališče ne bi
prineslo bistvene koristi podjetjem v Alenteju. (Dias, 2005)
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4. ANALIZA GOSPODARSKEGA IN RAZVOJNEGA
PROFILA REGIJE ALENTEJO
4.1. EKONOMSKA RAZVITOST
4.1.1. GOSPODARSKI KAZALCI
Alentejo je po zadnjih podatkih leta 2003 prispeval 4,33 % k bruto domačemu proizvodu
Portugalske. V začetku 90-ih let je bil ta odstotek 5 %, potem pa je počasi upadal in v letih
1999–2001 dosegal le 4,1 %. Temu je botrovalo mirovanje ali šibka rast gospodarstva.
Približujejo se mu ostale regije, predvsem Algarve, ki je leta 1988 prispeval 3,4 % k BDP-ju,
leta 2003 pa 4,1 %, ter Madeira. Alentejo ima v zadnjih petnajstih letih velike probleme pri
približevanju ostalim regijam Portugalske in še bolj ostalim evropskim regijam. (INE, 2007)
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Grafikon 16: Bruto domači proizvod portugalskih regij (NUTS 2)
Vir: INE, 2006

Največji dobiček prinaša podregija Alentejo Central, ki je leta 2003 dosegla 32 % dobička
regije. Prav tako je imela omenjena podregija v povprečju tudi največjo gospodarsko rast med
leti 1988–2003. Predvsem je za to zaslužno glavno mesto regije Evora s storitvenimi
dejavnostmi in visokotehnološko industrijo. Sledi ji podregija Alentejo Litoral s počasnejšo
gospodarsko rastjo, leta 2003 je dosegala 24,3 % dobička Alenteja. Slednji je bil ustvarjen
predvsem na račun multiple uporabe pristanišča Sines. Podregija Alto Alentejo je v zadnjih
letih prehitela podregijo Baixo Alentejo in je po zadnjih podatkih dosegla 22 % dobička
Alenteja. Najmanj donosna podregija Baixo Alentejo je prispevala 21,7 %. To je bolj agrarna
regija, z najmanj industrije. (INE, 2007)
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Grafikon 17: Bruto domači proizvod regij
Alenteja (NUTS 3)
Vir: INE, 2007
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razlike med regijami še povečale.
Napovedi za 2008 za Alentejo niso navedene, z nadaljevanjem dosedanjega razvoja pa bo
Portugalska leta 2008 zaostajala za povprečjem Španije najmanj za 38,5 % in za povprečjem
EU-25 za najmanj 41,1 %. (INE, 2007; Eurostat, 2007)
Bruto dodana vrednost regije Alentejo za leto 2003 znaša 7 310 milijonov EUR (6,7 %
celotne bruto dodane vrednosti Portugalske). Ob vstopu Portugalske v EU je regija večino te
vrednosti dobila iz kmetijskih, ribiških in gozdarskih proizvodov ter tržnih storitev. V
obdobju 1986–2001 pa se je povečal delež bruto dodane vrednosti iz industrijskih proizvodov
(18 %) na račun kmetijstva, tržne storitve zavzemajo največji odstotek (33 %), v primerjavi z
letom 1986 je dodana vrednost od kmetijskih, ribiških in gozdarskih proizvodov padla za 10
%, zmanjšali so se tudi energetski produkti. V regiji se je povečal dohodek iz netržnih
storitev, kot sta zdravstvo in izobraževanje.
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Kmetijstvo je v Alenteju še naprej pomembna panoga, saj je v njej zaposlenih več ljudi, kot je
povprečje Portugalske, in predstavlja 3,7 % nacionalne bruto dodane vrednosti. Globalna
regijska usmeritev nacionalnega pomena je torej še vedno kmetijstvo. Na nivoju NUTS 3 regij
prevladuje terciarni sektor z izjemo Alenteja Litoral, kjer je prisoten industrijski in energetski
kompleks Sines. V zadnjih letih industrija kaže tendence novega dinamizma. Med bolj
pomembnimi je pojav novih tržnih niš – proizvodne specializacije, kažejo pa se tudi nove
potencialne investicije v poglobitev novih vej, kot sta industrija avtomobilskih komponent in
industrija električnih komponent. Tu gre predvsem za vlaganje v območje Leizire do Tejo.
Javna administracija ima v Alenteju posebno težo (12,1 %) v primerjavi z nacionalnim
povprečjem (9,6 %). V nekaterih občinah je javna uprava glavni delodajalec, kar je posledica
pomanjkanja podjetniškega dinamizma. Neenakost med nacionalno in regionalno sliko je še
bolj vidna v storitvah visoke vrednosti, kot so finančne storitve in posojila podjetjem.
Finančne storitve na nacionalnem nivoju doprinesejo 6,3 % k bruto dodani vrednosti, v
Alenteju pa 3,0 % k bruto dodani vrednosti regije. Nepremičninske aktivnosti in posojila
podjetjem predstavljajo v regiji le 6,8 %, medtem ko na nacionalnem nivoju 13,1 % bruto
dodane vrednosti. Ti podatki ponovno kažejo na zmanjšano podjetniško gostoto in opozarjajo
na pomanjkanje podpore razvoju in inovacijam v podjetništvu. (CCDR Alentejo, RORP 20072013, 2007)
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Grafikon 22: Spreminjanje alentejanskega uvoza in izvoza
Vir: INE, 2007
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Po produktivnosti je bil Alentejo vedno blizu
povprečja Portugalske (leta 2003 39,36 %) in ga
celo prehitel. Vedno pa je tudi kar precej zaostajal
za povprečjem EU-25, razlika pa je v zadnjih letih
še večja. Leta 2003 je bila produktivnost EU-25
39.360 EUR na prebivalca, produktivnost
Alenteja pa 24.700 EUR na prebivalca. Sicer pa
se tudi produktivnost razlikuje glede na panogo.
Nizka produktivnost se beleži v tradicionalnem
kmetijstvu,
trgovini
na
drobno,
slabo
kvalificiranih segmentih javne administracije. Na
drugi strani pa je produktivnost zelo visoka pri
podjetjih kompleksa Sines in nekaterih
prehrambenih industrijah. K nizki produktivnosti
sicer pripomore tudi stara delovna sila, ki
prevladuje v Alenteju in v glavnem zastarela
tehnologija. (INE, 2007; Eurostat, 2007)
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Prodor
proizvodov
Alenteja
na
mednarodnih trgih nima velikega pomena.
V primerjavi s povprečjem Portugalske ima
regija nižji izvoz na prebivalca. To kaže na
visoko usmerjenost podjetništva na lokalni
in regionalni trg. Majhni investicijski
vložki in pomanjkanje tujih investicij
prispevata k možni razlagi o slabi
prisotnosti proizvodnega sektorja na
mednarodnem trgu.

Leta 2002 je imela tako najvišji izvoz na prebivalca NUTS 3 regija Leizira do Tejo, takoj za
njo pa Alentejo Litoral.
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Izvoz in uvoz sta v primerjavi z letom 1996 krepko narasla, vendar je še vedno pri trgovanju
uvoz predstavljal 68 % in izvoz 32 %. Prevladuje trgovanje z državami EU (60 %), ker pa se
podatki nanašajo na leto 2004, gre za EU-15. Regija uvozi največ goriv in nafte, pri izvozu pa
prevladujejo industrijski proizvodi (brez prehrambenih izdelkov, strojev in opreme za
transport).( INE, 2007)
Regija izvozi tudi veliko primarne materije, kot je pluta, marmor in baker. Pri tem bi bilo
dobro razviti več predelovalne industrije in potem naprej prodati že zaključen proizvod ali
vsaj polproizvod.
Industrijske aktivnosti srednje in visoke tehnologije imajo večjo težo v primerjavi z
nacionalnim povprečjem. Večja izraznost vrednosti, ki jo tehnološko intenzivni sektorji
prispevajo k industrijski bruto dodani vrednosti Alenteja, je povezana z manjšo izraznostjo
ostalih industrijskih aktivnosti. Predvsem v Alenteju Central in Alenteju Litoral se zgoščajo
srednje in visoko tehnološka podjetja. V Alenteju Central industrijske aktivnosti srednje in
visoke tehnologije predstavljajo 39,0 % industrijske bruto dodane vrednosti, v Alenteju
Litoral pa 33,6 %. V 90-ih letih je zaprtje ali zmanjšanje nekaterih tovrstnih industrijskih enot
imelo pomemben vpliv na prispevek tega segmenta k bruto dodani vrednosti Alenteja Litoral.
Zaposlitve, povezane z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, so v Alenteju leta 2003
predstavljale 1,7 % vseh zaposlitev (Portugalska 3,3 %). V tem primeru je potrebno
izpostaviti Alentejo Central z mestom Evora, kjer delujeta dve multinacionalni enoti izdelave
elektronskih komponent. Delež zaposlitev v informacijsko-komunikacijski tehnologiji znaša
tako v Alenteju Central 3,4 %. (CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007)
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drugi naslovniki (država, podjetja) …
Zaposlenost v R&R glede na celotno aktivno prebivalstvo je v regiji precej nižja, kot pa je
povprečje Portugalske. V Alenteju je leta 2003 delež znašal 0,27 % in na Portugalskem 0,41
% (Eurostat navaja za 100 % višje podatke od portugalskega Statističnega urada). Tudi tukaj
so glavni pol omenjenih zaposlitev visokošolske ustanove. Alentejanska podjetja namenijo
R&R 29,8 % svojih stroškov, kar je pod državnim povprečjem, vendar krepko nad podjetji
ostalih, manj razvitih regij. Dokaj majhna vključenost finančnih in človeških virov v
raziskave in razvoj s strani alentejanskih podjetij povzroča začetno majhno mobilizacijo
ekonomskega sektorja v smeri inovacij (vpeljava novih proizvodov in procesov, …). To pa je
eden izmed glavnih faktorjev, ki bi pomenil preobrat v gospodarstvu Alenteja.
(CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007)
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V Alenteju prevladujejo majhna podjetja. Po
podatkih ima 87,7 % podjetij, lociranih v regiji,
manj kot 10 zaposlenih. Na državnem nivoju
znaša omenjen delež 84,5 %. Če smo bolj
natančni, 70,0 % regionalnih podjetij ima
zaposlenih manj kot 5 ljudi. Le NUTS 3 regija
Leizira do Tejo ima nekaj več kot 60 % podjetij
z manj kot 5 zaposlenimi. Podjetja z 10–49
delovnimi mesti predstavljajo v Alenteju 10,9 %
vseh podjetij, več kot 50 zaposlenih pa ima le 1,3
% podjetij. Če Leizira do Tejo nekoliko izstopa
po odstotku velikih podjetij, pa je Baixo Alentejo
znana po zelo majhnih podjetjih. Na prvi pogled
lahko opazimo odstotek podjetij, povezanih s
primarnim sektorjem, ki je bistveno višji od
nacionalnega. V Alenteju podjetja, ki delujejo na
področju kmetijstva, ribištva in gozdarstva,
predstavljajo 20,8 % vseh podjetij, medtem ko
tovrstna podjetja predstavljajo 6,4 % vseh
podjetij v državi. Razmerje med ostalimi
panogami je v Alenteju podobno kot na nivoju
države. Razlikuje se le v podjetjih, ki se
ukvarjajo s financami, teh je v Alenteju 5,8 % in
v državi 9,8 %. Če povzamemo podjetniško
shemo, se v regiji 31,0 % podjetij ukvarja s
trgovino na drobno in debelo, 20,8 % s
kmetijstvom
in
ribištvom,
15,0%
z
gradbeništvom in 11,2 % z nepremičninami.
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Grafikon 23: Alentejanska podjetja glede na panogo, 2004
Vir: INE, 2007

(CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007)
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Na področju zaposljivosti je Alentejo
še naprej regija z največjim
odstotkom
brezposelnih.
Po
najnovejših podatkih za tretji
trimester leta 2006 je brezposelnost
dosegala 8,7 % (portugalsko
povprečje je bilo 7,4 %). Tudi
odstotek nezaposlenih žensk (11,5 %
aktivne ženske populacije) je bil leta
2004 najvišji v državi (Portugalska je
imela 7,6 %).

4
2
0
1991

1998

1999

2000

2001

PORTUGALSKA

2002

2003

ALENTEJO

2004

2005

2006

EU(25)

Grafikon 24: Brezposelnost
Vir: INE, 2007; Eurostat, 2007

Visok je tudi odstotek mladih nezaposlenih med 15 in 24 let, ki je znašal 22,1 %, Portugalska
je istega leta imela povprečje 15,3 %. (Nacionalni statistični institut Portugalske, 2006)
Kljub omenjenim neugodnim podatkom pa je regija pod portugalskim povprečjem glede
dolgotrajne brezposelnosti, kar kaže na relativno fleksibilnost trga dela v Alenteju. Kot je bilo
že večkrat omenjeno, pa se v regiji odvija terciarizacija gospodarstva. Leta 2004 je bilo v
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storitvah zaposlenih 60,6 % aktivnega prebivalstva, kar je nad portugalskim povprečjem (56,8
%). Povprečna letna bruto plača v industriji in storitvah je na Portugalskem (podjetja z več kot
10-imi delavci) v letu 2004 bila 14 253,2 EUR, v Španiji 19 820,8 EUR in v EU-25 31 247,8
EUR. To pomeni več kot polovico nižjo letno plačo v primerjavi s povprečjem EU-25.
Upoštevana so bila samo podjetja z več kot 10-imi zaposlenimi. (Eurostat, 2007)
4.1.2. ČLOVEŠKI KAPITAL
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38,8

42,5

Preglednica 31: Delež aktivnega prebivalstva
Vir: INE, 2007; Eurostat, 2007
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Grafikon 25: Izobrazba aktivnega prebivalstva
Vir: INE, 2007

V Alenteju delež aktivnega prebivalstva narašča. Sicer pa je bil leta 2004 še vedno za 4,1 %
pod portugalskim povprečjem in za 3,3 % pod povprečjem EU-25. Pri analizi Regionalnega
operativnega razvojnega programa za finančno obdobje 1994/99 je bil napovedan cilj dviga
deleža aktivnega prebivalstva v letu 2006 na 50 %. Problem je tudi nizka stopnja ženskega
aktivnega prebivalstva. Glede na navedene podatke to ne bo izpolnjeno. Pri deležu aktivnega
prebivalstva v pozitivno smer izstopata Alentejo Central in Alto Alentejo.
Izobrazba aktivnega prebivalstva v Alenteju je še vedno kritična. Leta 2001 je imelo nekaj več
kot 60 % aktivnega prebivalstva narejeno ali delno narejeno le osnovno šolo. Počasi
generacije preraščajo ljudi, ki v preteklosti niso imeli pogojev za izobraževanje. V primerjavi
z letom 1991 je že opazen večji delež prebivalstva z dokončanim visokošolskim
izobraževanjem. Ta slika, ki jo regija ponuja, pa močno poglablja razmik med visokotehnološko industrijo ter tradicionalnimi Alentejani. (INE, 2007)
Portugalska ima sicer še vedno razmeroma poceni delovno silo. Stroški v letu 2005 na
delavca/uro so na Portugalskem znašali 10,60 EUR, v Sloveniji 10,76 EUR, v Španiji 15,22
EUR, v EU-25 pa 21,20 EUR. (Eurostat, 2007)
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4. 2. GOSPODARSKI SEKTORJI
4. 2.1. KMETIJSTVO
Alentejo je vedno bil agrarna regija in s pomočjo kmetijskih dejavnosti tudi danes ohranja
urejeno podobo pokrajine.. V zadnjih dveh desetletjih je na procese v kmetijstvu in tudi na
spreminjanje kulturne krajine močno vplivala skupna kmetijska politika Evropske unije. Ta
politika je za Alentejane in Portugalce nasploh nepravična, težko sprejemljiva. Lahko bi rekli,
da je prišla v taki obliki, kot je, v nepravem trenutku, ravno, ko so se Portugalci želeli v večji
meri kmetijsko osamosvojiti in razviti. V primeru drugačne skupne tržne ureditve bi bila
skupna kmetijska politika pozitiven stimulus, vendar pa tega, glede na dejansko stanje, ne
moremo trditi.
Za Alentejo lahko rečemo, da je glavna kmetijska regija Portugalske. Zaznamuje jo dobra
zemljiška struktura, stari kmetovalci, depopulacija, ugodne klimatske razmere za gojenje
mediteranskih kultur, Alqueva, ohranjen tradicionalni način kmetovanja na montadu,
kmetijski produkti geografskega porekla in visoke kvalitete, nasadi hrasta plutovca
svetovnega pomena.
Če želimo prepoznati povezavo med različnimi procesi, ki se odvijajo v regiji, je nujno
povedati nekaj dejstev o skupni kmetijski politiki Evropske unije, portugalski poziciji in
poziciji Alenteja v njej, ter umestitvi Alenteja znotraj Portugalske.
4.2.1.1. Skupna kmetijska politika in EU
Kmetijska politika je temeljnega pomena v evropski integraciji. Cilji in načela so bili
opredeljeni že z Rimsko pogodbo (1957) in se niso spremenili vse do danes:
- zagotavljanje redne oskrbe z živili po sprejemljivih cenah za potrošnike,
- zagotavljanje primerne življenjske ravni za kmetijske pridelovalce,
- zviševanje storilnosti v kmetijski pridelavi,
- stabiliziranje kmetijskih trgov. (Kezunovič, 2003)
Ukrepi za izvrševanje teh ciljev so opredeljeni s skupnimi tržnimi ureditvami (1. steber), ki so
sprejete za posamezne kmetijske pridelke. V povojnem obdobju se je ob pomanjkanju hrane
spodbujala proizvodnja, kmalu pa je prišlo do presežka nekaterih produktov (žita, mesa,
mleka ...). EU je porabila veliko denarja za skladiščenje in izvoz teh presežkov, zato je bila
nujno potrebna omejitev proizvodnje. Sledile so reforme, ki so poskušale zadostiti cilju
ugodnejšega dohodka, zato so v ta namen najprej omejile ponudbo (sistem kvot, programi
prahe). (Ministerio da Agricultura, 2002)
Pozicija Portugalske znotraj držav članic Samooskrbnost Referenčne
Portugalske
količine
EU 15 (%)
enota
(%)
Bruto
dodana
Referenčne
količine
UTA
SAU
vrednost
Kulture (arvenses)

t

1,1

8

3

2,3

33,2

2892750

Pšenica

t

3,7

11,2

4,7

3,4

54,6

118000
205700

Riž

t

7,7

11,6

4,9

3,5

73,3

Oljčno olje

t

2,9

11,6

4,9

3,5

61

51244

Paradižnik

t

12,7

11,6

4,9

3,5

113,1

1050000

Sadje za predelavo

t

0,7

11,6

4,9

3,5

71,4

/

Sladkor*

t

0,6

8

3

2,3

19,1

79671

Tobak

t

1,8

9,6

3,9

2,8

/

/
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Bombaž

t

0,1

24,6

11,7

9,9

/

1500

Banane

t

5,9

16,3

6,2

5,2

/

50000

Mleko*

t
št.
glav
št.
glav

1,5

8

3

2,3

97

1863166

2

8

3

2,3

58

581667

3,4

8

3

2,3

67,6

2698676

Govedo
Ovce in koze

Preglednica 32: Omejitve portugalske proizvodnje in referenčne količine, 2000
Vir: Ministerio da Agricultura, 2002
*Za sladkor in mleko sta določeni kvoti.

Portugalska je edina država, ki predstavlja negativne tekoče transfere v skupni kmetijski
politiki. Je tudi ena izmed najmanj podprtih držav iz 1. stebra skupne kmetijske politike (EU15). Iz skupnega kmetijskega jamstvenega sklada dobi 1,4 % vseh podpor skupaj (EU-15), kar
je manj od količine dela, vloženega v kmetijstvo (8 % od EU-15), manj od dimenzije
kmetijske površine v uporabi (3 %). Navsezadnje je podpora nižja od že tako nizkega
prispevka kmetijskemu proizvodu Unije (2,3 %). Poleg tega pa ima Portugalska najnižji
dohodek na UTA v kmetijstvu od vseh držav članic EU-15. Portugalska je nizko samooskrbna
(zgornja tabela) z izjemo pridelave paradižnika, za katerega je bila tudi določena najvišja
referenčna količina. Njen prispevek h kmetijstvu EU takrat še 15-ih članic se je gibal okoli 3
% bruto dodane vrednosti. Referenčne količine, določene za pridelavo kmetijskih kultur, pa
so glede na ostale članice EU-15 zelo nizke. (Ministerio da Agricultura, 2002)

Pomoč EU (skupno)

Kmetijski dohodek

EUR/UTA

EURO/UTA

indeks

indeks

Danska

32 913

215

48 793

193

Belgija

29 351

191

36 732

145

Združeno kraljestvo Velike Britanije

29 029

189

32 822

130

Švedska

28 390

185

28 492

112

Luksemburg

28 306

185

37 064

146

Finska

23 702

155

22 426

89

Nemčija

23 193

151

31 563

125

Nizozemska

20 930

137

38 565

152

Francija

20 026

131

31448

124

Irska

17 259

113

17 322

68

EU 15

15 327

100

25 334

100

Avstrija

14 802

97

19 503

77

Španija

10 900

71

24 830

98

Italija

10 246

67

24 764

98

Grčija

7 346

48

15 316

60

Portugalska

3 584

23

6 712

26

Preglednica 33: Indikatorji pomoči SKP in kmetijski dohodek, 2000
Vir: Ministerio da Agricultura, 2002

Pomoč Portugalski glede na UTA enoto je znašala leta 2000 le 23 % povprečne denarne
pomoči EU-15, nizek pa je bil tudi kmetijski dohodek, ki je znašal prav tako na UTA enoto 26
% povprečja EU-15. Za primer lahko navedemo sosednjo Španijo, kjer je taisti kmetijski
dohodek dosegel 98 % evropskega povprečja. (Ministerio da Agricultura, 2002)
Reforma iz leta 1999, t.i Agenda 2000, je prinesla nadaljnje znižanje tržno-cenovnih podpor
na račun povečanja neposrednih plačil iz proračuna. Z ukrepi je želela vplivati na obseg,
strukturo in način pridelave. Reforma pa je bila izvedena tudi zaradi širitve EU, novih
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pogajanj z STO in zaradi vse večjega pomena okoljskih vprašanj ter vprašanj o varnosti
prehrambenih produktov. (Kezunovič, 2003)
Leta 2003 pa je bila potrjena zadnja reforma SKP, temeljno je bilo pretrganje vezi med
kmetijskimi subvencijami in količino pridelave ter širitvijo sistema neposredne pomoči za
nadomestilo kmetom zaradi izgube prihodkov. Današnja skupna kmetijska politika daje
prednost ukrepom (2. steber) za razvoj podeželja, okoljsko prijazno kmetovanje ter izboljšanje
kvalitete produktov. Na pomenu pridobivajo ukrepi, ki presegajo zgolj kmetijske okvirje in
stremijo k celovitemu razvoju podeželjskega območja.
V prihodnosti bo velika večina subvencij kmetom izplačana v obliki nespremenljive
subvencije (znane kot "enotna kmetijska izplačila"), ki ne bo vezana na količino pridelave.
Vezana bo na izpolnjevanje standardov na področjih varstva okolja, varnosti hrane in dobrega
počutja živali. EU pa je začela zmanjševati tudi neposredno pomoč večjim kmetijam.
Leta 2005 so reformo dopolnili še z določili za mediteranske produkte (oljčno olje, tobak,
bombaž) in hmelj. (Evropski parlament, 2007)
Pričakujemo lahko, da bo razvoj kmetijstva potekal v dveh smereh:
a) visoko modernizirana gospodarstva, za katera bodo veljala ostra načela trga in
b) večnamensko kmetijstvo tradicionalnih kmetij z novimi vlogami v razvoju podeželja
in ohranjanju okolja. (Kezunovič, 2003)
Proračun SKP:
Ukrepi skupne kmetijske politike so financirani iz Evropskega usmerjevalnega in jamstvenega
sklada. (Kezunovič, 2003)
Odstotek SKP glede na proračun EU se je skozi leta nižal.
% Evropskega usmerjevalnega in
Prva leta obstoja EU je bil SKP-ju namenjen velik odstotek jamstvenega sklada glede na
proračun EGS/EU
proračunske porabe, skozi desetletja se je zmanjševal zaradi večje 1978
79,2
69,4
proračunske discipline, porasta dejavnosti EU na področjih drugih 1984
2004
43
politik in številnih reform SKP-ja, za leto 2013 je tako 2007
34
predvidenih 33 % skupnega proračuna EU. (Evropska komisija, Preglednica 34: Evropski usmerjevalni
Urad za skupno kmetijsko politiko, 2005)
in jamstveni sklad
Vri: Santos Varela, 1996.

Proračun SKP za 2007 zajema pod naslovom naravni viri 34 % celotnega proračuna EU, od
tega je 76 % namenjenega za kmetijske odhodke in neposredne pomoči, 22 % za razvoj
podeželja in 2 % za okolje. (Urad za uradne publikacije Evropske skupnosti, 2007)
Glede na to, da se je odstotek proračuna EU za SKP stabiliziral, je potrebno približno enako
vsoto denarja razdeliti med večje število članic EU, v letu 2007 EU šteje že 27 držav .
Ena največjih bitk v zadnji reformi SKP se je odvijala v zvezi s tem, ali naj se zaradi nizke
proračunske meje EU s petindvajsetimi članicami do leta 2013 zniža vse kmetijske subvencije
ali ne. Sprejet je bil sklep o uvedbi "mehanizma finančne discipline", ki subvencij ne bo
znižal takoj, temveč ga bodo aktivirali v prihodnosti, če bo potrebno zagotoviti, da se ne
preseže kmetijski proračun, določen do leta 2013. (Evropski parlament, 2007)
4.2.1.2. Vpliv skupne kmetijske politike EU na Portugalsko in na Alentejo
Portugalska je imela z vključitvijo v Evropsko gospodarsko zvezo pri skupni kmetijski
politiki velike probleme. Kmetijstvo je bilo tehnološko zaostalo, pomanjkljivo organizirano,
brez izkušenj in primerne infrastrukture za soočenje z odprtim trgom. Poprej je portugalski trg
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kmetijskih proizvodov funkcioniral z administrativno fiksiranimi cenami, ki se niso
spreminjale glede na povpraševanje in ponudbo, poleg tega pa je pomemben del trga deloval
na osnovi državnega trga (nekdanja združenja za oljčno olje, sadje, živinorejske produkte, v
primeru žit je imel monopol EPAC - javno podjetje za oskrbo z žiti). (Santos Varela, 1996)
Produktivnost ni bila in še vedno ni primerljiva z evropskimi kmetijskimi velesilami,
proizvodi niso bili konkurenčni. Portugalski politiki so neugodno izpogajali kvote za presežne
produkte. Nizke kvote (grafikon zgoraj) in nesorazmernost razporeditve pomoči iz
Evropskega jamstvenega sklada, ki močno kaznuje portugalske kmetovalce, so povzročila
sledeča dejstva:
•

•
•
•

Splošna aplikacija sistema kvot in proizvodnih omejitev ima za osnovo historične
reference, ki ne upoštevajo razvojnega nivoja kmetijstva posamezne članice EU, niti
stopnje samooskrbnosti, relativne pomembnosti proizvodnje, niti potrebe po razvoju
le- te. (Murteira, 2003)
Šibka kmetijska proizvodnja v preteklosti, na podlagi katere je fiksiran velik del
pomoči. (Murteira, 2003)
Portugalska ni imela izoblikovane specializacije kmetijstva v določene produkte,
predvsem za mediteranske kulture bi bilo dobro izpogajati višje kvote.1
Nizka stopnja pomoči SKP kmetijskim produktom, ki imajo večjo težo v portugalski
kmetijski strukturi. (Ministrstvo za kmetijstvo, 2002)

Pogajanja so trajala 9 let, vse od prošnje za pridružitev EGS leta 1977, pa do vstopa leta 1986.
Portugalska je imela smolo, da je v EGS vstopala hkrati s Španijo. Pri skupni kmetijski
politiki je tako imela Španija vlogo države z veliko kapaciteto proizvodnje in Portugalska z
majhno. Predloge portugalskih politikov glede kvot je EGS vztrajno zavračala z razlogom, če
popusti Portugalcem, bodo Španci prosili enako, tako bi lahko prišlo na skupnem trgu do
presežka oljčnega olja, vina, ipd.
Ugodno pa je le izpogajala prehodno obdobje, katero je za občutljive produkte (žita, mleko,
mlečni izdelki, goveje in svinjsko meso, jajca, piščanci ...) trajalo 10 let, za manj občutljive
(vino, ...) pa 7 let. V tem obdobju je uvedla specifičen program za razvoj portugalskega
kmetijstva PEDAP, ki se je financiral iz skupnosti (3,5 milijonov EUR), vendar pa je bil slabo
izveden. (Santos Varela, 1996)
Portugalska je v ekstremno težki poziciji, ker njeno kmetijstvo predstavlja nasprotje
tendencam EU. Ta mora omejiti presežke hrane, Portugalska pa ima kot kmetijsko deficitna
tendenco kmetijsko proizvodnjo povečati. (Rasquilho Raposo, 1994)
Za proizvodnjo maloštevilnih produktov , ki so bolj podpirani s strani SKP ter z nizko
produktivnostjo, Portugalska prejme malo finančnih sredstev in ne sme proizvajati več, zaradi
nizkih kvot, ki jih mora upoštevati. Pri kaznih za prekoračenje kvot pa SKP dela velike razlike
med kmeti različnih držav.2 (Ministerio da Agricultura, 2002)

1

Grčija kot mediteranska država, primerljiva po št. prebivalstva in BDP na prebivalca, dobi neprimerno več denarja na podlagi
specializacije v proizvodnjo tobaka in bombaža. (PAC, Alentejo, str. 70, 73)
2
Npr. da kmetje neke države, ki ima kvoto 100 v nekem kmetijskem produktu, proizvedejo 150 (+50), imajo kazen v pomoči 50
%, medtem ko kmetje neke sosednje države, ki imajo zaradi zgodovinskih referenc kvoto 1000, proizvedejo 1050, se jih kaznuje
s 5 %.
Nivo kvot in pomoči glede na nizko proizvodnjo zamrzneta razvoj portugalskega kmetijstva in potisneta portugalske kmete v
nesprejemljive dohodke.
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Z reformo skupne kmetijske politike 1992 in uvedbo neposrednih plačil je prišlo do dveh
negativnih učinkov:
- Veliki kmetje so imeli še več in manjši zelo malo. (Santos Varela, 1996)
Manj kot 2 % dobitnikov neposrednih plačil iz SKP (največji izmed največjih) je prejelo
približno 1/2 zneska vseh neposrednih plačil. (Murteira, 2003)
Predvsem pa je bilo tudi pomembno, za katere produkte so kmetje dobivali ta plačila. Med
1994 in 1999 je na Portugalskem bilo razdeljenih 43 % plačil za žito, 14 % za goveje meso, 9
% za mleko. Le 12 % plačil je šlo za sadje in zelenjavo, vino in oljčno olje, mediteranske
produkte, ki imajo možnost konkurenčnosti na trgu EU in na trgu izven EU. Tako so leta 1998
žita predstavljala 11 % skupne kmetijske proizvodnje, prejela pa so 46 % vseh neposrednih
plačil. (Murteira, 2003)
- Drugi problem taiste reforme je bilo opuščanje kultiviranih površin zaradi presežka
proizvodnje, finančno podprta praha, »set-aside« sistem kultiviranih površin in maksimalna
vzreja glav na hektar zemljišča. Hkrati pa so se ohranjale že obstoječe kvote.
Ta reforma je imela za Alentejo v večji meri negativne posledice:
♦ Nadaljuje se dezertifikacija: v obdobju 1991–2001 se je iz regije odselilo približno
14.000 ljudi. (Murteira, 2003)
♦ Manjša se število kmetijskega prebivalstva, ki hkrati ostareva. To pa posledično vpliva
tudi na še vedno izjemno visok odstotek nepismenih ljudi s starostjo nad 10 let, ki
znaša danes 16 %. (Murteira, 2003)
♦ Bolj intenzivna je koncentracija zemljišč; velike posesti predstavljajo 12 % vseh
kmetijskih posesti in zajamejo 80 % vsega kmetijskega ozemlja, preostalih 88 %
kmetijskih zemljišč pa zajema 20 % ozemlja. Prisotnih je še 24.000 kmetijskih
delavcev brez zemljišča. (Santos Varela, 1996)
♦ S praho in »set-aside« modelom je 1. reforma SKP in tudi še reforma 1992 opustošila
Alentejo, kmetje so zaradi ugodnih plačil prenehali s kultiviranjem določenih zemljišč,
čeprav je Portugalska v začetku 80-ih let sprejela zakone v boju proti opuščanju
kultiviranih zemljišč. (Santos Varela, 1996)
♦ Dovoljuje, da v Alenteju prejme 52 % neposrednih plačil manj kot 5 % kmetov.
(Santos Varela, 1996)
Z zadnjo reformo leta 2003 in »enotnimi kmetijskimi izplačili« je Portugalska ponovno v
slabšem položaju. Slednja so ponovno izračunana na podlagi podatkov proizvodnje iz
preteklosti. Ta splošna izplačila naj bil bila vezana na proizvodnjo le v primeru, da gre za
praznenje podeželja. Vendar so enotna kmetijska izplačila za Portugalsko kot državo
nespodbudna, saj ne motivirajo pri poizkusu definiranja kmetijske politike na nacionalni in
regionalni ravni (vrsta produktov je pri teh splošnih izplačilih sekundarnega pomena).
Pomanjkljivost pa je tudi v nedefiniranosti okoljskih pogojev, od katerih je ta pomoč odvisna.
Glede na to, da je izračunana po pretekli proizvodnji, pa se bodo gotovo neenakosti med
državami in regijami ohranjale.
Kot je bilo zapisano, pa ta reforma spodbuja tudi ruralni razvoj. Kljub stopnji pomoči, ki jih
Portugalska prejema iz 2. stebra, so te nezadostne v smislu še vedno velikih strukturnih
potreb. Največje pomanjkanje se čuti prav pri plačilih iz 1. stebra, katerega okrepitev bi bila
odločilna za prihodnost portugalskega kmetijstva. (Evropski parlament, 2007)
Ob nastali situaciji v kmetijstvu so v Alentejani na konferenci »SKP in prihodnost Alenteja«
izpostavili 4 velike cilje za portugalsko kmetijstvo:
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a)
b)
c)
d)

Proizvodnja in prestrukturiranje kmetijstva.
Vdihniti življenje ruralnim območjem.
Zagotoviti bolj enakomerne dohodke vsem kmetovalcem.
Zagotoviti dostojno delo in plače kmetovalcem. (Santos Varela, 1996)

Znotraj teh ciljev pa so izpostavili 10 predlogov za Alentejo in Portugalsko, ki apelirajo na
spremembe v skupni kmetijski politiki, predvsem v smislu večje pravičnosti (Murteira, 2003):
1. Zaščita nacionalne proizvodnje z neposredno pomočjo, vezano na proizvodnjo
(predvsem velja za mediteranske kulture) in s tem poskus presežka globoke stagnacije
regionalnega in nacionalnega kmetijstva. Ustvariti je potrebno večjo transparentnost
pri informiranju kmetovalcev o finančni pomoči EU.
2. Zaščita nacionalne proizvodnje s pomočjo dviga kvot in neposrednih plačil.
3. Prekinitev (z obdobjem desetih let) uporabe »set-aside« sistema (obvezna pa so
zemljišča v prahi), denar pa uporabiti za vlaganje v proizvodnjo oljnih in
mediteranskih kultur (vino, oljčno olje, sadje, zelenjava, ipd.).
4. Reforme, ki so bile predlagane s strani evropske komisije mednarodni organizaciji
STO glede žita, riža, goveda, mleka in drugih proizvodov, bi morale upoštevati
kmetijske karakteristike in produktivne potenciale regije. Ne bi smele znižati, še bolj,
cene proizvodnje, kot to namerava narediti evropska komisija.
5. Vpeljava maksimalne meje enotnega kmetijskega izplačila1 na kmetijsko posest in
obvezen sistem spreminjanja, na nivoju EU in nacionalnem nivoju. Spreminjanje
(fleksibilnost) mora biti prisotna pri vseh neposrednih plačilih, povezanih in
nepovezanih s proizvodnjo. Ta bi morala biti odgovor nacionalnim potrebam
dinamizacije portugalskega kmetijstva. Zahteva po enakomernejšem porazdeljevanju
pomoči ter potreba po okrepitvi ruralnega razvoja z gospodarsko in socialno kohezijo
ter stimulusom za odpiranje novih delovnih mest.
6. Uvedba minimalnih osnovnih pomoči (obdobje 10 let) družinskim kmetijskim
posestvom, po pravilu 2500 EUR na poročen kmečki par s polnim delovnim časom na
kmetiji, posebno za mlade pare, ki se želijo vključiti v kmetovanje.
7. Uvedba učinkovitih podpornih pomoči (obdobje 5-ih let) kmetovalcem in podjetjem,
ki individualno ali skupinsko želijo uvesti kvalitetno agro-prehranjevalno ali
gozdarsko industrijo v regiji.
8. Organizacija sistema pretoka kmetijskih in prehrambenih proizvodov, predvsem
mediteranskih kultur in namakalnih kultur, v glavnem iz območja Alqueve in Minutos.
Dobrodošla so združenja, ki povezujejo kmetovalce in dinamizirajo pretok (npr.
ACOMOR, Združenje trženja poti v prihodnosti, Vinarsko združenje, Združenje
oljkarstva ...).
9. Reorganizacija in okrepitev kandidatur za sredstva EU, s poudarkom na vrednotenju
kmetijstva (tradicionalnega in biološkega), prekvalifikaciji oblik proizvodnje,
ohranjanju kmečke populacije v ruralnem svetu, s pomočjo potenciranja in
učinkovitosti skupnih intervencij ruralnega razvoja.
10. Primerno poklicno usposabljanje za kmetovalce, tehnične kmetijske delavce ter boljše
socialno vrednotenje kmetijskega dela v ruralnem svetu. (Santos Varela, 1996)
1

Evropska zveza pa je predvidela previsoko maksimalno mejo direktne pomoči/kmetijsko posest (300 000 EUR) na leto. Če je
direktna pomoč nad to vsoto (glede na enote dela na kmetiji), se presežek prenese v drugi steber (ruralni razvoj).
Več kot 300 000 EUR letno prejme na Portugalskem 100 posesti (INGA), kandidira za to pa 270 000 kmetijskih posesti letno.
Tako je komisija okrepila drugi steber (ruralni razvoj) brez dodatne porabe denarja iz proračuna EU (kmetovalci plačajo sami).
Bolj pravična porazdelitev bi bila (zaradi malih kmetov): najnižja direktna pomoč 10 000 EUR namesto 5.000 EUR in najvišja
100.000 EUR namesto 300.000 EUR.
Portugalska z uresničevanjem plana namakanja (predvsem na območju Alqueve) predvideva povečanje produkcije namakalnih
kultur in želi v tem pogledu dvig kvot za nekatere produkte in dvig direktnih pomoči.
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V prid spremembi skupne kmetijske politike in kot opozorilo na težave portugalskega
kmetijstva se kaže tudi deficit v kmetijski tržni bilanci. Leta 1990 je znašal 488,8 milijonov
EUR, leta 1999 pa 1790,7 milijonov EUR. Največji primanjkljaj je bil v kmetijski industriji
(74 % skupnega deficita). (Santos Varela, 1996)
V Alenteju je danes in v bližnji prihodnosti bistveno, da se zaustavi praznenje ruralnega
območja in je potrebno usmeriti vse pomoči v razvoj le-tega ter privabljanje mladih ljudi.
Celostni razvoj ruralnega območja je tudi vse večja prioriteta EU, zato je potrebno oblikovati
dobro strategijo.
Sektorji, v katerih je Alentejo lahko visoko konkurenčen:
Vina: v regiji so s pomočjo vinskega združenja »Cooporative vitivinicola«, ki je regijskim
vinarjem ponudilo tehnološko podporo in znanje, uspeli razviti vina visoke kvelitete.
Pluta: 32 % montada v Alenteju je grajenega s hrastom plutovcem, regija izvaža 54 % plute
v svetovnem merilu. (INE, 2007)
Porco Alentejano: alentejanski prašiči, ki se pasejo v montadu na prostem in se hranijo s
plodovi hrasta plutovca, črnike, kar daje mesu poseben pečat. (Santos Varela, 1996)
Biološko kmetijstvo: to je naložba za prihodnost, saj podpora EU biološkemu kmetijstvu iz
leta v leto raste. Alentejo ima zaradi nizke stopnje onesnaženosti dobre kmetijsko-ekološke
pogoje, veliko raznolikost kmetijskih sistemov flore in favne, tradicionalni sistem kmetijstva
ima močan potencial za preusmeritev, okolju in človeku prijazna pridelava je vse bolj prisotna
v razmišljanju tako alentejanskih kmetovalcev kot tudi potrošnikov. Problem pa nastane pri
izobraženosti in usposobljenosti kadra. Na Portugalskem so o biološkem kmetijstvu začeli
govoriti šele 10 let nazaj. V regiji še vedno ni narejenih primernih raziskav in strategij,
ponudba za usposabljanje kmetovalcev je šibka, prisotno je pomanjkanje informacij o
kvaliteti bioloških produktov, proizvodnja je relativno razpršena, majhna in slabo
organizirana, veliko pa je tudi takih proizvajalcev, ki proizvajajo le zaradi subvencij in v
razvoj biološkega kmetijstva niso aktivno vključeni.
Velike pomanjkljivosti biološkega kmetovanja pa so prisotne na nivoju države, večina
struktur ministrstva za kmetijstvo (na centralnem in regionalnem nivoju) nima tehničnih
zmožnosti za podporo kmetovalcem, prisoten je tudi pritisk tradicionalnih proizvajalcev, ki se
čutijo ogrožene zaradi bioloških proizvodov, nestimulativna pa je tudi višja cena bioloških
kultur. (Santos Varela, 1996)
Tradicionalni proizvodi visoke kakovosti in geografskega porekla:
Sir iz Evore
Sir iz Nise
Sir iz Serpe
Jagenjček iz Baixa Alenteja

ZOP
ZOP
ZOP
ZGO

Tradicionalno goveje meso montada
ZTO
Preglednica 35:
Oljčno olje iz Moure
ZOP
Tradicionalni proizvodi
Oljčno olje Norte Alentejano
ZOP
geografskega porekla
Klobase z zaščitenim poreklom (11
ZGO
Vir: Santos Varela, 1996.
različnih vrst)
Jagenjček iz Montemor-o-novo
ZGO
Med iz Alenteja
ZOP
Jagenjček Norteste Alentejano
ZGO
Jabolka iz Portalegra
ZGO
Alentejansko meso
ZOP
Slive iz Elvasa
ZOP
Mertolenško meso
ZOP
Kostanj iz Marvaoa
ZOP
ZGO: proizvodi z označbo ZGO imajo posebne značilnosti ali sloves, ki jih povezujemo z določenim območjem, na katerem se
izvaja vsaj ena faza proizvodnega procesa.
ZOP: proizvod ima značilnosti, ki so izključno posledica območja in sposobnosti proizvajalcev na pridelovalnem območju, s
katerim se povezuje. Zato se morajo za pridobitev označbe ZOP na tem območju izvajati vse faze proizvodnega procesa.
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ZTO: se uporablja za proizvode s posebnimi značilnostmi, v proizvodnji katerih se uporabljajo bodisi tradicionalne sestavine
bodisi tradicionalni postopki. (European Comission, 2007)

Vsi zgoraj našteti proizvodi (26) so bili potrjeni s strani EU leta 1999. Posebne lastnosti in
kakovost pa so posledica tako dejavnikov geografske lokacije kot tudi posebnih postopkov pri
pridelavi.
Multiplo izkoriščanje Alqueve ter ruralni turizem
4.2.1.3. Človeški viri v kmetijstvu

1995
2003

Bruto dodana
vrednost
(106 EUR)
3476
572
3 889
1 226

Portugalska
Alentejo
Portugalska
Alentejo*

% od
celote

Št. zaposlenih
4,9
18,6
3,5
16,7

532 500
41 300
478 300
62 100

% od
celote
11,7
21,1
2,05
18,6

Preglednica 36: Zaposleni v kmetijstvu, živinoreji, lovu in gozdarstvu ter bruto dodana vrednost
sektorja v Alenteju
Vir: INE, 2006
* Za vrednosti brez Leizire do Tejo podatki niso bili dostopni

V kmetijstvu v Alenteju je bilo leta 1989 zaposlenih 28,1 % aktivnega prebivalstva, kar je
približno za 8 % odstotkov več od povprečja kontinentalne Portugalske. Od tega je bilo v
regiji 78 % kmetovalcev, ki so delali na družinskih kmetijah, delež kmetovalcev na
nedružinskih kmetijah je bil za 13,5 % višji kot povprečje kontinentalne Portugalske, kar bi
lahko bila posledica večje zemljiške strukture, tudi dela na nekaterih velikih družinskih in
državnih posestih. Med leti 1995 in 2003 se odstotek zaposlenih v regiji v kmetijstvu zniža na
18,6 %, to pa je še vedno krepko nad portugalskim povprečjem, ki znaša 2,05 %. Odstotek
bruto dodane vrednosti kmetijstva se je v Alenteju znižal za 1,9 %. (INE, 2006)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Portugalska Alentejo Portugalska Alentejo Portugalska Alentejo
(kontinent)
(kontinent)
(kontinent)
1989
% celotne populacije

1999

Zmanjšal se je predvsem odstotek
zaposlenih na družinskih kmetijah,
kar kaže tako na nekonkurenčnost
družinskih kmetij kot manjših
posesti, glede na proizvedeno in
dohodek.
Mladi se preseljujejo v središča
distriktov, metropolo in opuščajo
kmetijsko dejavnost. Povišal se je
delež nedružinske delovne sile, ki je
zaposlena predvsem na večjih
kmetijah.

2003

Zaposleni (družinske kmetije)

Zaposleni (nedružinske kmetije)

Grafikon 26: Zaposleni v kmetijstvu glede na status delovne sile (družinska,
nedružinska)
Vir: INE, 2006
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Realna slika grafikona za leto 2003
kaže, da je bilo izmed vseh
Družinska k.d.s.
Proizvajalec
zaposlenih v kmetijstvu 36 %
družinskih proizvajalcev (lastnikov
Družinska k.d.s. Zakonski
partner
kmetij). To so ostareli kmetovalci,
1%
15%
le manj kot polovico jih kmetuje še
36%
Družinska k.d.s. Drugi
člani družine
z zakonskim partnerjem, ostalih
družinskih članov pa je le 7 %.
Nedružinska k.d.s. Stalno
Nedružinska kmečka delovna sila,
zaposlena del. sila
26%
ki je stalno zaposlena, predstavlja
Nedružinska k.d.s.
15%
7%
26 % in nedružinska, priložnostno
Priložnostno zaposlena
del. sila
zaposlena, 15 % vseh zaposlenih v
Nedružinska k.d.s. Del.
kmetijstvu. V bodoče lahko
sila najeta s strani
proizvajalca
pričakujemo višji odstotek slednje.
Ob spodbujanju kmetijstva v
Grafikon 27: Kmečka delovna sila
mediteranske kulture (obiranje oljk,
Vir: INE, 2006
vinske trte ...) se bo povečala
potreba po najetih delavcih, sezonsko zaposlenih, hkrati z upadom družinske delovne sile.
(INE, 2006)
Povejmo še nekaj dejstev o lastnikih družinskih kmetij, ki so izjemnega pomena za ohranjanje
kulturne krajine in preprečevanje dezertifikacije ruralnih območij. Leta 1999 jih je bilo
približno 40 % starih več kot 65 let, in skoraj 2/3 več kot 55 let. Najslabša slika se kaže v Altu
Alenteju, medtem ko je Alentejo Litoral po strukturi edini nad kontinentalnim portugalskim
povprečjem. Tudi v nedružinska delovna sila v Alenteju je precej stara, približno 30 %
zaposlenih je bilo leta 1999 starih nad 55 let, medtem ko je bilo manj kot 35 let starih le
približno 25 %. Trenutno stanje kliče po urgentnem naseljevanju mladih ljudi v ruralna
območja, saj kmečki delovni sili primanjkuje fleksibilnosti in novih idej, vsako nadaljnje
praznjenje in opuščanje pa pomeni manj možnosti za ponovno revitabilizacijo. (Medeiro,
Actividades Economicas, 2005)
100%
Baixo Alentejo

90%

Alentejo Central

80%

višja šola in
fakulteta
srednja in
poklicna šola

70%

Alto Alentejo

60%

osnova šola

50%

Alentejo Litoral

40%

Portugalska (kontinent)

pismeni brez
st. Izobrazbe

30%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

15 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

>= 65

20%

nepismeni

10%
0%
1989

Grafikon 28: Lastniki družinskih kmetij glede na
starost, 1999
Vir: INE, 2006

1999

2005*

Grafikon 29: Lastniki družinskih kmetij po stopnji
izobrazbe v Alenteju
Vir: INE, 2006
*2005 podatek za srednjo in višjo šolo je združen

Še leta 2005 je bilo 20 % lastnikov družinskih kmetij nepismenih in 30 % brez kakršnekoli
stopnje izobrazbe, le tri leta po vstopu v EGS je bila brez katerekoli stopnje izobrazbe
polovica lastnikov družinskih kmetij. V zadnjih letih se je nekoliko povečal odstotek lastnikov
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s srednjo in višjo izobrazbo, vendar ima še vedno približno polovica lastnikov le
osnovnošolsko izobrazbo. (INE, 2006)

izključno praktična

1989

1999

28,0%

30,5%

osnovna

0,4%

1,6%

popolna

0,2%

0,8%

Preglednica 37: Odstotek samostojnih kmetovalcev v kmetijstvu po kmetijski
usposobljenosti, glede na vse zaposlene v kmetijstvu v Alenteju (agrarna regija)
Vir: INE, 2006

Skoraj 70 % lastnikov družinskih kmetij leta 1999 ni imelo nikakršne kmetijske izobrazbe,
preostali so večinoma praktično usposobljeni. Od leta 2000 pa je mogoče pridobiti certifikat
za poklicno usposobljenost kmetijskega tehnika na področju mehanizacije, sadjarstva,
vinogradništva, kultur »arvenses« in pridelave zelenjave. To je 2. stopnja kvalifikacije.
(IDRHa, 2007)
Tovrstna izobraževanja izvaja Regionalna direkcija ministrstva za kmetijstvo v Alenteju
(Evora), nekaj dodatnih izobraževanj pa ponujajo tudi različna združenja, kmetje za udeležbo
dobijo povrnjene stroške prevoza in prehrane, ponekod pa dobijo celo stimulativno plačilo. Po
pripovedovanju Portugalcev je to velikokrat motiv, da se izobraževanja udeležijo.
Družinske kmetije so majhne kmetije, približno polovica obsega 1–2 ha kmetijske površine, v
primeru pa, da se lastnik odloči za vzrejo ovc ali ekstenzivno živinorejo, ponavadi zakupi še
druge parcele. Večina jih je do sredine 80-ih let delala na kmetiji polni delovni čas, vendar je
padec cen povzročil manjši dohodek, imeli so težave pri kandidaturi za pomoči EU zaradi
majhne dimenzije posesti ter pri oddajanju svojih produktov, zato so začeli kmetijsko
aktivnost opuščati ali pa so se zraven lotili še dodatne dejavnosti. V zadnjih letih je veliko
kmetovalcev popolnoma opustilo kmetovanje. (Santos Varela, 1996)

Alentejo
Razredi
gospodarske
dimenzije
(UDE)

1999

35 540

2003

31 829

<2

49,9%

43,1%

2<4

14,4%

16,5%

4<8

11,8%

13,1%

8 < 16

8,9%

10,0%

15,0%

17,3%

>16

Leta 1999 je manj kot 8 UDE predstavljalo 76,1 % vseh
kmetijskih posesti, leta 2003 pa 72,2 %, kar je še vedno veliko.
8 UDE naj bi bila meja, s katero bi lahko kmetija preživela brez
dodatnih dejavnosti. S tem je povezana nezadostnost zaslužka
na kmetiji, posledično je potrebno iskati dodatni zaslužek, tako
za ohranjanje posesti kot za preživetje kmetijskih družin.
Kakorkoli, veliko posesti pa prejema različne subvencije.
(Medeiro, Actividades Economicas, 2005)

Preglednica 38: Št. kmetijskih posesti
glede na razred gospodarske dimenzije,
ekonomska ocena posesti (UDE),
Alentejo
Vir: INE, 2006

Samo
kmetijsko
zemljišče

V glavnem kmetijsko
zemljišče

%
skupaj

ruralni
turizem

V glavnem izven
kmetijskega
zemljišča
ruralni
turizem
skupaj

Portugalska (kontinent)

8,4

22,6

13,8

68,9

40,9

Alentejo

9,9

22,6

12,7

67,6

41,8

Preglednica 39: Vir dohodkov lastnikov družinskih kmetij v letu 1999
Vir: INE, 2006

87

Glede na zadnji popis kmetijstva leta 1999 je v Alenteju le 9,9 % lastnikov kmetij prejemalo
prihodek izključno od lastnega kmetijskega zemljišča. 22,6 % kmetovalcem je lastno
kmetijsko zemljišče predstavljalo glavni vir dohodka. Visok odstotek (67,6 %) pa je dohodek
pridobival izven lastnega kmetijskega zemljišča, torej pri drugem delodajalcu, predvsem v
ruralnem turizmu.
Bivališča kmečkih družin so na zadnjem popisu kazala precej staro podobo. 95,9 %
kmetijskih posesti ima tudi bivališče. Približno 1/3 bivališč je imelo manj kot 30 let, 2/5 je
bivališč pa je bilo starih več kot 50 let. Istega leta je bilo elektrificiranih 97,3 % bivališč,
kanalizacijo je imelo 94 %, sanitarije pa le 91,9 %. (INE, 2006)
.
Zaradi neugodnega življenja majhnih družinskih kmetij otroci nimajo prave perspektive v
prihodnosti za vztrajanje na domači zemlji. Tako lastniki ostajajo sami, veliko težav pa imajo
tudi z vsakodnevno birokracijo, saj je večina analfabetov.
V Alenteju se vse bolj razvijajo kmetijska združenja (pod okriljem Nacionalnega kmetijskega
združenja in občin), ki nudijo tehnično svetovanje kmetovalcem, svetovanje glede gnojil,
priporočenih tipov semen glede na določeno situacijo, možnosti prestrukturiranja kmetij s
ciljem večje rentabilnosti. Združenja različnega tipa, na področju vinarstva, oljk … pomagajo
tudi pri izpolnjevanju letnih kandidatur za subvencije. (Santos Varela, 1996)
V 80-ih letih so majhne kmetije pridelale več kot 50 % celotne proizvodnje v Alenteju, dajale
so delo več kot stotisočim kmetovalcev in vzdrževale ruralno ravnovesje.
Pridružitev EU in globalizacija trgov so uničili večji del teh kmetovalcev. Združenja naj bi
pomagala združiti proizvodnjo, rentabilizirati kmetijske stroje, združevati bolj efektivne
človeške vire, združiti kmetovalce in tako razpolagati z večjim volumnom produkta, ki je na
trgu lahko konkurenčen. (Santos Varela, 1996)
4.2.1.4. Velikost in struktura kmetijskih posesti
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Grafikon 30: Sprememba št. kmetijskih zemljišč in kmetijske površine
Vir: INE, 2006

Vzrok splošnega upada kmetijskih zemljišč in obdelovalnih površin je odhajanje aktivnih
kmetovalcev iz podeželja, ostarevanje (opustitev kmetovanja zaradi generacijske
nekontinuiranosti), integracija mlajših v druga gospodarska področja, večja urbanizacija in
terciarizacija gospodarstva z namenom približevanja ostalim razvitim državam Evrope. Poleg
tega pa se veliko kmetijskih posesti sooča z nezmožnostjo vzdrževanja konkurence znotraj
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sektorja, med sektorji, znotraj države in na evropskem območju. Trend opuščanja je zadel v
splošnem manjše kmetijske posesti in manjša območja kmetijske površine v uporabi, medtem
ko je površina večjih kmetijskih zemljišč v uporabi v Alenteju narasla. Ta velika zemljišča
boljše/lažje odgovarjajo potrebam in spodbudam trga in/ali se bolje prilagajajo pogojem
finančne pomoči EU. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Orlando Rodrigues (2000) govori o dveh modelih opuščanja kmetijskih zemljišč:
1. prenehanje aktivnosti nekaterih kmetijskih zemljišč ali redukcija njihove kmetijske
dimenzije (npr. redukcija površine v najemu/zakupu) in
2. opustitev zemljišč znotraj kmetijskih posesti, opustitev obdelave dela površja, ki je
bilo poprej kultivirano.
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20 ha < 50 ha
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Grafikon 31: Odstotek alentejanskih kmetijskih
posesti glede na velikost
Vir: INE, 2006
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Grafikon 32: Kmetijska površina v Alenteju v uporabi (ha)
glede na velikost kmetijskih posesti, 2003
Vir: INE, 2006

Na Portugalskem je kmetijska površina v uporabi v letu 1999 zavzemala okoli ¾ vseh
kmetijskih površin, v Alenteju pa je zavzemala 89 %. Od leta 1989 do 2003 je bil zabeležen v
regiji nekaj manj kot 30 % padec števila kmetijskih posesti, obdelovalna površina pa se je
zmanjšala le za 0,3 %. Leta 1999 je bila obdelovalna površina celo okrog 4 % večja kot deset
let nazaj. Povprečje kontinentalne Portugalske pa vseskozi beleži padec št. kmetijskih posesti
in tudi hektarov obdelovalnih površin. Obdelovalna površina se je v obdobju 1989–2003
zmanjšala za 8,4 %, število kmetijskih posesti pa za 42 %. (INE, 2006)
Zaradi opuščanja v večini majhnih zemljišč se je povprečna velikost kmetijske posesti v regiji
dvignila glede na leto 1989, ko je merila 40,7 ha. Leta 1999 je bila povprečna velikost
kmetijske posesti 54,1 ha, kar pomeni 25 % povečanje, leta 2003 pa 57,7 ha.
Kmetijske posesti Alenteja so v primerjavi z ostalimi regijami in povprečjem Portugalske
velike. Leta 1989 je bila velikost povprečne portugalske posesti 6,8 ha, 14 let kasneje pa
10,74.
Leta 1989 je bilo nekaj več kot 50 % kmetij manjših od 5 ha, ta odstotek se je znižal do leta
2003 na okoli 43 %. Povišal pa se je odstotek kmetij z večjo površino posesti, leta 2003 je
bilo okoli 18 % kmetij večjih od 50 ha. V taistem obdobju je prišlo do že omenjenega
opuščanja manjših kmetij, posledično se je znižal odstotek le-teh in povišal odstotek večjih
kmetij. Pomembno je poudariti tudi, da imajo kmetije z več kot 50 ha v posesti več kot 80 %
vseh kmetijskih površin v uporabi. (INE, 2006)
Velike posesti Alenteja imajo tako kot minifundije na severu države zgodovinski izvor.
Izhajajo iz časov plemstva in nadvlade Cerkve, nato si jih je prisvojila lizbonska boržuazija in
drugi. To so območja, kjer so kmetijsko-ekološki pogoji naklonjeni ekstenzivnosti ali relativni
intenzivnosti kmetovanja. Nekatere posesti so v najemu/zakupu, to je tendenca k velikim
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posestim, ki pa imajo nemalokrat pridih mestnega življenja. Te posesti pa so ponavadi
povezane z velikimi kmetijskimi podjetji. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Kakor je pomembna zaradi konkurenčnosti velikost
kmetijskih zemljišč, pa je z ekonomskega vidika
pomembna tudi parcelizacija.
Tako se je število kmetijskih blokov – parcel – na
obdelanih površinah kmetij na Portugalskem od 1989
do 1999 povečalo iz 5,3 na 5,8, prav tako pa se je
povečala tudi velikost parcel iz 1,3 na 1,6 ha. Te
spremembe so nastale s pomočjo EU, ki je bila
namenjena izboljšanju agrarne strukture.
Najbolj razdrobljeno parcelizacijo ima srednja Slika 11: Širna polja, ravnine Baixa Alenteja
Portugalska, medtem ko 4/5 kmetijskih posesti v Vir: Bečan, 2006.
Alenteju nima več kot 5 parcel in približno 2/3 le-teh
imajo samo 1 ali 2 parceli.
Sicer pa je bilo povprečno število parcel na kmetijskem zemljišču leta 1989 v Alenteju 2
(Portugalska 5,3), povprečna velikost pa je bila 19,74 ha (Portugalska 1, 26 ha). (INE, 2006)
Če povzamemo, ima Alentejo ugodno velikost zemljišč in zemljiško strukturo, a nekoliko
manj rodovitne prsti. Hkrati pa ima bližino trga, tako portugalskega kot tudi španskega in tudi
bodoče ugodnejše prometne povezave, tudi z posodobljenim letališčem Bejo.
4.2.1.5. Raba tal
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Grafikon 33: Raba tal kmetijskih posesti v Alenteju, 2005
Vir: INE, 2006
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Grafikon 34: Kmetijska površina v uporabi po načinu rabe, Alentejo
Vir: INE, 2006

V Alenteju 89 % celotne površine kmetijskih posesti predstavlja SAU. Zelo malo je
neizkoriščene kmetijske površine, pičla je prisotnost mata in gozda. Vendar pa je gozd, vštet
tudi v kmetijske površine, v uporabi kot montado.
Leta 1990 so pri obdelani kmetijski površini prevladovala z več kot 60 % polja, ta odstotek se
je do leta 2005 znižal za približno 25 % na račun permanentnih pašnikov. Poleg tega pa je
bilo 40 % površine polj leta 2005 v počivanju (pousio). Slednje lahko razumemo kot
pokazatelj vpliva skupne kmetijske politike. Montado v Alenteju obsega nekaj več kot 26 %
celotnega portugalskega gozda in permanentnih pašnikov. Polja pokrivajo žita, kljub temu da
je bil obseg površin s pridelavo žita v Alenteju le 12 % celotne kmetijske površine v uporabi,
pa leta 2005 ta površina proizvede približno polovico portugalskega žita. Sicer pa
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alentejanske žitne površine predstavljajo le 5,7 % žitnih površin Portugalske. Alentejo pa je
vseeno 1. žitna kašča Portugalske. (INE, 2006)
Obseg ozemlja s permanentnimi kulturami ostaja približno enak, kljub dejstvu, da si
Portugalska želi razširiti proizvodnjo mediteranskih kultur. Prav tako ni zaznati porasta
družinskih hortikulturnih vrtov. V primerjavi z razmerjem v porazdelitvi kontinentalne
Portugalske ima Alentejo nižji odstotek ozemlja s permanentnimi kulturami in višji odstotek
ornih površin. Tudi v splošnem je na Portugalskem tendenca zmanjševanja polj na račun
permanentnih pašnikov. To je tudi posledica potreb obsežnejšega pašništva na račun porasta
živinoreje in zahtev skupne kmetijske politike po opuščanju obdelovalnih površin. (Medeiro,
Actividades Economicas, 2005)
Montado je tradicionalna oblika kmetovanja,
značilna za Alentejo. Gre za sožitje nasadov
hrasta plutovca ali črnike ter izmenjavanja
poljedelstva in živinoreje. Nekaj se na montadu
pase živina, ki se hrani z ostanki na poljih,
plodovi dreves. Z iztrebki pognoji prst, tako da
jo je mogoče naslednje leto preorati in na polja
posaditi žito. Tako se namembnost površine
menjava vsakih nekaj let.

Slika 12: Montado (Gualdalupe v bližini Evore)
Vir: Bečan, 2006.

4.2.1.6. Kmetijska proizvodnja (pšenica in živinoreja ali oljke in vino)
Na Portugalskem se je ob prehodu v 21. stoletje zmanjšalo število kmetijskih zemljišč z
vzrejo goveda, z izjemo Alenteja in Azorov, kjer je bil beležen porast. Ta porast je bil
stimuliran s premijami za govedo (meso) in mleko (v primeru Azorov) s strani SKP pod
vplivom STO. V primeru Alenteja pa je šlo tudi za »specifično rezervo« (od leta 1996), to je
prehod iz kultur »arvenses« na ekstenzivno živinorejo. Sicer pa se je v državi od 1989 do
1999 zmanjšalo število kmetijskih zemljišč z vzrejo prašičev, zopet z izjemo Alenteja in
otokov. (Ministrstvo da Agricultura, 2000)
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Preglednica 40: Spreminjanje površin in količine pridelave rastlinskih kultur, Alentejo
Vir: INE, 2006

V Alenteju po količini pridelave še vedno prevladuje proizvodnja žita, prav tako tudi po
površini polj. Prevladuje pšenica, sicer pa pridelava žit razen koruze kontinuirano pada. Porast
pridelave koruze in krompirja sovpada s porastom govedoreje in prašičereje. V zadnjem času
se je glede na visoke priporočene količine EU močno povečalo gojenje paradižnika za
industrijsko predelavo. V primerjavi z letom 1989 so narasli nasadi citrusov. (INE, 2006)
Iz Grafa spodaj je dobro razvidno, da je Alentejo še vedno glavna žitnica Portugalske. Pridela
skoraj polovico proizvodnje pomembnih žit v državi in skoraj 90 % vse pšenice. Zaradi
porasta namakalnih površin se je krepko dvignila tudi proizvodnja riža. Gojenje sončnic je
nekoliko upadlo, a Alentejo še vedno ostaja glavna regija za to kulturo. S plani o pridelavi
biodizla se bodo površine s sončnicami v prihodnosti zagotovo povečale.
Regija ima večji pomen tudi pri nacionalni pridelavi sladkorne pese, saj je njen delež več kot
40 %. Portugalska je s sladkorjem nekaj manj kot 20 % samooskrbna, vendar pa je za sladkor
določena precej nizka kvota, 0,6 % celotne proizvodnje EU.
Opazen je večji pridelek namiznega grozdja, namiznih oliv in oljčnega olja. Površine oljk so
se povečale od leta 2000–2003 za približno 18 %.
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Grafikon 35: Poljske kulture, kjer ima Alentejo velik delež, 2004
Vir: INE, 2006
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V regiji je pri zadnjem kmetijskem popisu bilo
namenjenih 98 % oljk za proizvodnjo oljčnega
olja. Leta 2000 je bil sprejet nacionalni
program o nasadu novih površin oljk. 1998 je
EU namreč odločila, da v primeru poseka
starih oljk Portugalska lahko nasadi do leta
2006 še 30 000 ha novih oljk, enak ukrep je
bil sprejet še za Grčijo in Francijo, le da je
površina bila manjša (3 500 ha). V Alenteju
je bilo od 1998 pa do 2006 nasajenih 20 531
ha novih oljčnih površin. Do nihanj površine
oljčnih nasadov prihaja zaradi likvidacije
starih oljk ali oljk z boleznijo, ki pa jih nato
nadomestijo z novimi ali še bolj pogosto z
drugimi kulturami (85 %). Vendar pa danes že
ni več mogoče pod okriljem nacionalnega
programa saditi novih oljk. Portugalska ima še
vedno nizke priporočene vrednosti za oljčno
olje, leta 2000 je ta vrednost znašala 2,9 %
celotne proizvodnje EU, kar je malo, če
upoštevamo št. držav, ki to kulturo dejansko
lahko gojijo. V prihodnosti pa se bodo te
vrednosti po vsej verjetnosti povišale.
(DRAPAL, 2007)

Grafikon 36: Površine z oljkami v Alenteju
Vir: INE, 2006

Slika 13: Nov nasad oljk, blizu Evore
Vir: Bečan, 2006.

Pridelava oljčnega olja je bila bolj ali manj
vseskozi konstantna, le v letih 1992 in 2000 je
dosegla količino blizu 50 % celotne pridelave v
državi. Sicer pa so veliki nasadi oljk in
pridelava oljčnega olja značilnost južnejše
regije Algarve. (DRAPAL, 2007)
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Grafikon 37: Gibanje pridelave oljčnega olja v Alenteju
Vir: DRAPAL, 2007

Portugalska je že leta 1932 sprejela strogo zakonodajo o proizvodnji vina. Določeni so
podrobni koraki, kako gojiti vinsko trto za vino, rozine ali za namizno grozdje. Npr. vinsko
trto za vino je prepovedano namakati. Površina vinske trte je leta 2006 pokrivala v Alenteju
20 974 ha, od katerih 20 230 ha ustreza omejenemu območju, kjer pridelujejo regionalno vino
Alenteja, na ostalih 744 ha pa regionalno vino zemljišč ob reki Sado. V obdobju 1989–1999 je
bilo vinogradniku omogočena premija za popolno opustitev vinogradništva. Ta zakon SKP
(št. 1442/88) je stopil v veljavo leta 1992, od takrat pa do 1999 je bilo v Alenteju opuščenih
1716,1 ha vinogradniških površin. V obdobju po 1999 se med vinogradniki Alenteja pojavi
velika želja po vinogradništvu v različnih občinah, ki so to že prakticirale ali pa tudi ne. Leta
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2005 pa je prišlo do opustitve 500 ha vinogradov, predvsem zaradi novega razpisa –
kandidature za program VITIS, pri katerem je bilo potrebno prestrukturirati vinograde do
maja leta 2006. Največje pridelovalke vina so občine Reguengos de Monsaraz, Redondo,
Evora in Borba, vse so del NUTS 3 Alentejo Central.
V zadnjih 15-ih letih je vinogradništvo v Alenteju tehnološko zelo napredovalo, imajo
kvalitetna, vrhunska vina, manjka pa jim ustrezna promocija. (DRAPAL, 2007)

Grafikon 38: Evolucija površine (ha) vinogradov v Alenteju
Vir: DRAPAL, 2007

Glede na omenjeno je nekoliko
nasprotujoče, da se je od leta 1991 do
2005 površina vinogradov skoraj
podvojila. To lahko pripišemo dvema
faktorjema:
čeprav
so
zaradi
usmeritev EU kmetovalci opuščali
vinograde, pa se je v 70-ih letih in vse
do srede 90-ih let nasadilo veliko
vinskih trt, brez ustreznih dovoljenj,
ki pa so se kasneje legalizirale.

Drugi razlog pa so bile nove pravice za nasaditev vinske trte v Alenteju po 1990. Od leta 1995
so v veljavo stopile nove pravice ponovne nasaditve trt (TDR) v primeru starosti ali bolezni.
Poleg tega pa je prišlo do sprememb pravic med samimi regijami znotraj Portugalske. Tako je
tudi po 2000 prišlo do porasta zemljišč z vinogradi. Vsota licenc, dovoljenih za novo
nasaditev trt, in TDR sta povzročili dvig površine z vinogradi za 8,747 ha. (DRAPAL, 2007)
Proizvodnja vina v Alenteju narašča. Leta 2000 je regija pridelala 6,8 % kvalitetnih vin
Portugalske. Več kot polovico je bilo VQPRD vin, ostalo so bila vina regionalnega porekla in
le 0,05 % je bilo namiznih vin. Vinogradništvo je eno od pomembnih kmetijskih panog regije
v bodoče, visoko specializirano, vina pa so konkurenčna tudi na mednarodnem nivoju.

Grafikon 39: Evolucija proizvodnje (l) vina v Alenteju
Vir: DRAPAL, 2007

Slika 14: Novi nasadi vinskih trt (namizno
grozdje) v okolici Evore
Vir: Bečan, 2006
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Shema 1: Prednosti in pomanjkljivosti vinskega sektorja v Alenteju
Vir: Plano Regional de Inovaςão do Alentejo Inovacao do Alentejo, 2005

DOC = denominacoes de origem (območje vina s poreklom) je območje vinogradov subregij
Borba, Evora, Granja-Amereleja, Moura, Portalegre, Redondo, Reguengos in Vidigueira, kot
tako je bilo potrjeno marca leta 2003 s strogimi pravili pridelave vina in vrstami trt. Tu naj bi
bila trta nasajena že v obdobju Rimljanov, našli so ostanke grozdnih pešk in pa stiskalnic za
grozdje, ki so jih uporabljali Rimljani. Območje zaznamujejo dobri mediteranski pedoklimatski pogoji, s srednjimi letnimi temperaturami 15–17 in s povprečnimi letnimi
padavinami 500–800 mm. (Roteiro Gastronomico de Portugal, 2007)
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Živinoreja
1989
258984
345 464
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140 405

2000
392 000
438 000
1 902 000
151 000

2004
556 000
769 000
2 011 000
131 000

Obdobje 1989–2004 v Alenteju predstavlja
naraščanje živinoreje. Med govedom
prevladuje reja za meso, le približno 5 % je
krav za proizvodnjo mleka.

Preglednica 41: Št. glav živine v Alenteju
Vir: INE, 2006

Prašičereja se je v primerjavi z letom 1989
povečala za več kot 100 %. Reja svinj v
Alenteju sicer prispeva le nekaj več kot 20
% celotni reji na Portugalskem, vendar pa
imajo v nasprotju z ostalimi regijami
Portugalske tu rejci posesti z ozemljem in
se pogosto svinje pasejo zunaj. Znana in
zelo cenjena je alentejanska znamka čnega
prašiča (porco preto), ki se pase na
montadu in se hrani s plodovi hrasta
plutovca ter črnike. Narasla je pridelava
ovc, poleg mesa pa v Alenteju pridelujejo

Slika 15: Paša goveda na montadu, Gualdalupe (bližina Evore)
Vir: Bečan, 2006.
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zelo znan ovčji in kozji sir. Ovce se tako kot nekateri prašiči pasejo na montadu. 27,6 %
vseh kmetijskih posesti v Alenteju redi ovce, 79,8 % vseh pa redi tudi perutnino. (INE, 2006)
Pri slednji gre predvsem za domače kokoši v kokošnjakih. Sicer se pa se je med leti 1989 in
1999 povečalo št. posestev z vzrejo perutnine za dvakrat in z vzrejo ovc za nekaj manj kot
enkrat.
Največ proizvedenega mesa je govejega, leta 2001 je predstavljalo goveje meso več kot 70 %
vsega pridelanega mesa v Alenteju in 13,6 % pridelanega govejega mesa na Portugalskem.
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Grafikon 40: Delež vzreje živali (št. glav) glede na ostale regije v letu 2004
Vir: INE, 2006
*Odstotek živali velja za leto 1999

Pri vzreji živali na nacionalni ravni Alentejo zavzema sicer nekoliko manjši odstotek kot pri
rastlinski proizvodnji, vendar igra še vedno pomembno vlogo. Leta 1999 je regija proizvedla
več kot 30 % ovc v državi in nekaj manj kot 30 % goveda. Približno 20 % so predstavljali
prašiči in koze. Vzreja ovc in koz (deficitno v EU) je bila podprta iz strani SKP s pomočjo
STO, tudi s kompenzacijskimi nadomestili za območja z neugodnimi razmerami. Poudarek je
na mesni produkciji in na mlečni za pridelavo sira. Ovčje in kozje mleko pa je sicer bolj
kvalitetno v severnih kmetijskih regijah Portugalske, zaradi hribovitega površja in boljšega
rastja. (Murteira, 2003)
Regijo zaznamujejo precej velike črede živali na posest. Povprečno število glav goveda na
kmetijsko posest je skoraj 5-krat večje od portugalskega povprečja, povprečno število glav
ovc, koz in prašičev pa je od portugalskega povprečja večje za 2-krat. Razlog za to so
predvsem velike posesti z ugodnimi pašnimi pogoji. (INE, 2006)
št.
glav/kmetijsko
zemljišče
Portugalska Alentejo
Govedo

13,8

Prašiči

18,2

63,4

Ovce

41,1

137,4

Koze
Konji

9,8

30,1

1,5

2,6

Zajci
Perutnina

81,6

4,1

3,3

95,1

63,5

Preglednica 42: Povprečno število glav živine na kmetijsko posest, 2004
Vir: INE, 2006

96

Slika 17: Koze na montadu, v ozadju vodno zajetje, ki
ga kmetje naredijo za namakanje in primer suše
Vir: DRAPAL, 2007

Slika 16: Porco Alentejano na montadu
Vir: DRAPAL, 2007

4.2.1.7. Modernizacija kmetijstva
Kmetijske
posesti brez
traktorja

Lastnik kmetije-podjetnik

KONTINENT
Entre Douro e Minho
Tras-os-Montes
Beira Litoral
Beira Interior
Ribatejo e Oeste
Alentejo
Algarve
ACORES
MADEIRA

% kmetijskih
posesti
1989
1999
3,6
4,2
2,3
2,8
6,7
5,5
1,5
2,8
2,1
1,9
4,2
5,5
7,7
8,5
3,7
2,9
4,0
6,1
4,5
1,0

% SAU
1989
26,2
4,8
11,3
4,5
19,2
22,9
39,5
14,7
13,9
8,4

1999
26,2
6,5
9,4
9,7
24,4
23,4
35,7
11,5
14,6
1,8

%
1989
19,5
18,1
14,2
19,3
17
24,3
23,1
23,9
6,2
0,3

1999
34,9
34,6
26,4
39,9
31,2
40,2
35,6
37,7
11,4
0,7

Št. traktorjev na
kmetijsko
SAU
posest
1999
43,4
4,4
43,7
13,7
30,2
4,6
44,8
21,1
35,2
4,1
54,5
7,5
57,1
1,1
43,4
8,1
13,6
2,2
0,8
2,0

Preglednica 34: Nekateri indikatorji modernizacije, lastnik kmetije-podjetnik in mehanizacija
Vir: Medeiro, Actividades Economicas, 2005.

V Alenteju so kmetje-podjetniki predstavljali leta 1999 8,5 % kmetijskih posesti, kar je 15,5
% padec v primerjavi z letom 1989 (sprememba nastane zaradi upada kmetijskih posesti) in
5,5 % kmetijske površine v obdelavi manj kot pa v letu 1989. Padec števila kmetijskih posesti
kmetov-podjetnikov je v primerjavi z ostalimi regijami majhen, vendar pa so zaradi velikosti
posesti izgubili več na kmetijskih površinah v obdelavi.
Mehanizacija je bila v Alenteju po odstotkih leta 1989
pri vrhu, višja je bila le še v Algarveju. Deset let
kasneje pa so Alentejo prehitele mnoge druge regije in
je s 35,6 % šele četrta regija v državi po odstotku
kmetijskih zemljišč s traktorjem. Na prvem mestu je
po številu traktorjev na kmetijsko posest v letu 1999 in
spet zaradi velikosti posesti, na zadnjem mestu po
številu traktorjev na kmetijsko površino v uporabi. Na
Portugalskem pa se traktorji uporabljajo bolj kot
sredstvo za uporabo kot pa za proizvodnjo.
Slika 18: Gnojenje vinskih trt, bližina Evore
Vir: Bečan, 2007
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Mehanizacijska združenja, ki bi lahko izboljšala učinkovitost mehanizacije, so v regiji redka.
Eden od indikatorjev mehanske učinkovitosti je zagotovo poraba goriva, ki pa je ob koncu 20.
stoletja še vedno naraščala, kljub upadu št. kmetov.
Poleg kmetov-podjetnikov so se v večini do leta 1998 ustanavljala tudi kmetijska združenja
(sociedades de agricultura de grupo SAG), katerih člani so bili večinoma mladi kmetje. Ta
kmetijska združenja so pokrivala leta 1999 10 % celotne kmetijske površine v uporabi, 77 %
te površine se je nahajalo v Ribatejo e Oeste in Alenteju. Tabela: Nekateri indikatorji
modernizacije, lastnik kmetije-podjetnik in mehanizacija. (Medeiro, Actividades Economicas,
2005)

KONTINENT
Entre Douro e Minho
Tras-os-Montes
Beira Litoral
Beira Interior
Ribatejo e Oeste
Alentejo
Algarve
MADEIRA

Namakalne
kulture
(a)

Individualni
namakalni
sistem
(b)

16,1
62,3
13,3
53,9
13,6
25,9
6,1
22,2
89,4

84,0
69,9
85,1
90,2
90,0
93,7
83,4
80,8
11,0

Državni
kolektivni
namakalni
sistem
(b)
7,3
2,3
6,7
9,7
7,3
5,7
18,0
12,7
85,8

Privatni
kolektivni
namakalni
sistem
(b)
24,8
56,9
27,3
15,1
11,8
5,2
3,0
13,0
16,8

Uporaba
električnega
motorja
(b)
40,4
40,8
12,0
43,8
29,7
62,7
55,4
70,2
1,2

Uporaba
motorja
na gorivo
(b)
45,7
14,7
60
64,7
64,7
43,7
32,2
21,1
0,2

Preglednica 44: Namakanje, 1999
Vir: Medeiro, Actividades Economicas, 2005.
(a) % od kmetijske površine v uporabi (SAU), (b) % kmetijskih posesti z namakalno površino

Namakanje je v Alenteju vedno večjega pomena. Zaradi klimatskih tendenc in pojavov suše je
potrebno vedno več poljskih kultur namakati. V prihodnosti kmetje napovedujejo tudi
namakanje mediteranskih kultur, kot so oljke in vino. V Alenteju je bilo z namakalnim
sistemom opremljenih 6,1 % kmetijskih površin v uporabi. Prevladujejo individualni
namakalni sistemi z uporabo državnega kolektivnega namakalnega sistema v 18 % posesti z
namakalno površino. V Alenteju nekaj več kot polovico posesti, ki namakajo, namakajo s
pomočjo električnega motorja. Do leta 2020 je s pomočjo kanalizirane vode iz vodnega
zajetja Alqueva predvideno povečanje namakalnih površin na 14 % kmetijske površine v
uporabi (Alentejo). (INE, 2006)
Primarna mreža projekta Alqueve zagotavlja transport vode iz vodnih zajetij Alqueve in
Pedrogao do vseh površin, predvidenih za namakanje. Veliki kanali bodo zagotavljali oskrbo
z vodo do ostalih vodnih zajetij, nekaterih že obstoječih, drugih na novo ustvarjenih. Od tam
naprej pa se po manjših, sekundarnih kanalih transportira voda do kmetijskih površin, točk
oskrbe z vodo prebivalstva in industrije. Glavni kanali potekajo po površini (na stebrih).
Sistem Alqueve bo vključeval območje 62 595 ha (8 619 stavb), sistem Pedrogao 21 860 ha
(2 751 stavb) in sistem Ardila 30 125 ha. Prvi rokav primarnega namakalnega sistema
Alqueve (Infrastruktura 12) je bil zaključen v letu 2004. Pokriva 5 767 ha namakalnih
površin, SZ od Alqueve. Sistem zagotavlja skozi celo leto, vsak dan, katerokoli uro, vodo, s
pomočjo sistema televodenja in avtomatizacije. Ta sistem je pokril 30 % predvidenih
namakalnih površin, namakajo pa se predvsem kulture: koruza, sladkorna pesa in sončnice.
(EDIA, 2006)
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Nov namakalni sistem bo spodbudil pridelavo
novih kultur, kar bo povzročilo potreben porast
komercializacije le-teh. Nekaj že obstoječih
projektov, kot je podjetje TOMSIL (predelava
paradižnika) se bo razširilo, v načrtu pa je tudi nov
projekt »Agro-industrijski park Penique« (Parque
Agro-Industrial de Penique). Lociran naj bi bil v
Ferreira do Alentejo, koncentriral pa naj bi
ponudbo opreme, ki bi zagotavljala predelavo in
skladiščenje produktov ter boljši prodor na trge.
Slika 19: Akvadukt, po katerem teče voda za namakanje,
Beja, Namakalni plan Alentejo
Vir: Gaspar, 1993.

V sklopu tega projekta pa želijo ustvariti tudi novo znamko, ki identificira proizvode regije.
Podjetje EDEIA pa je bilo tudi izbrano za izdelavo študije o strateških modelih v kontekstu
kmetijskega podjetniškega razvoja in agro-industrijskega razvoja Alqueve. (EDIA, 2006)
Vodna zajetja
Obstoječa
V gradnji
Predvidena

Mreža kanalov
Obstoječa
V gradnji
Predvidena

Karta 22: Namakalni sistem
Alqueve, obstoječi in
predvideni kanali
Vir: EDIA, 2006

Globalni namakalni sistem

Cestna mreža

Obstoječe namakalne površine

Avtoceste

Podsistem Alqueva

Glavni in komplementarni itinerarij

Podsistem Pedrógăo

Državne ceste

Podsistem Ardila

Druge ceste

Vodno zajetje Alqueva po Namakalnem planu že polni nekatera druga vodna zajetja, v načrtu
pa imajo Portugalci še izgradnjo novih vodnih zajetij. Gradi se že srednje veliko vodno zajetje
Loureiro (vijolični krog zgoraj na karti), ki bo prejemal vodo iz Alqueve preko vodnih zajetij
Alamos I, II in III ter kanala Almos/Loureiro. Iz tega zajetja pa bo tok vode šel naprej preko
kanala do zajetja Monte Novo in preko tunela do zajetja Alvito. (Info Alqueva, o1, 2005)
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Slika 20: Izgradnja enega izmed
glavnih odprtih kanalov vodnih
zajetij Alamos/Loureiro
o
Vir: Info Alqueva, 1, 2005

Slika 21: Izgradnja enega izmed
zaprtih kanalov vodnih zajetij
Alamos/Loureiro
o
Vir: Info Alqueva, 1, 2005

Pri tako intenzivnem namakanju pa naletimo na problem erozije prsti. V regiji številne
površine niso primerne za intenzivno kmetijsko obdelavo ter namakanje ali pa so za to
potrebne posebne tehnike. Za boljše razumevanje je potrebno najprej opredeliti prsti, ki so
nastale pod vplivom matične podlage in tudi klimatskih razmer ter njihovo občutljivost za
erozijo, kmetijsko uporabo in namakanje. Na kmetijskih površinah, ki so v uporabi,
prevladujejo, predvsem v Baixu Alenteju (Beja) in Alenteju Central (Evora), luvisoli.
Za luvisole je značilno, da v njih poteka
izpiranje glinastih delcev iz zgornjega dela
profila, odlagajo pa se v srednjem delu profila,
argiličnem B horizontu (Lovrenčak, 1994). Na
južnem pasu Baixa Alenteja, na obmejnih
območjih s Španijo prevladujejo litosoli.
To so prsti, nastale na karbonatni ali silikatni
osnovi. A horizont je tanek (do 20 cm) in je
sestavljen iz razpadle matične kamnine, z zelo
malo organskih snovi. V višjih vzpetinah Alta
Alenteja dominirajo kambisoli (rjave prsti). Te
prsti imajo kambični Bv oz. (B) horizont, nad
njim je ohrični ali umbrični A horizont. V
Baixu Alenteju ob Beji najdemo nekaj površin
z vertisoli, ki so pomembni za namakanje.
Zanje je značilen 1–1,5 m globok humusni
horizont, ki kljub črni barvi vsebuje malo
humusa. Prsti pri veliki vlažnosti nabreknejo,
ob suši pa se skrčijo. (Lovrenčak, 1994)
Problem velikih posesti je, da se ne
obremenjujejo z ohranjanjem rodovitnosti prsti
in zaščito proti eroziji prsti. To je tudi
značilnost Mediterana. Posestva uporabljajo
dolge pousie in neorganizirano pašo ovc in
koz. Slednje popasejo rastlinje in nastopi
deficit organske materije v prsti. Gole površine
popasenega rastja naredijo prst bolj dovzetno
za erozijo. Vsaka suša še poglobi težave pri
izgubi produktivnosti prsti. Vegetacija oslabi
Karta 23: Karta prsti
Vir: Atlas do Ambiente, 1998
in z njo organska materija prsti. Zmanjša se
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infiltracija vode v prsti in njeno skladiščenje. Zaradi tega je jug Portugalske, predvsem
Alentejo, že zelo blizu dezertifikaciji. Rešitve za to so nova vodna zajetja. Prst pa naj se
ohranja z rastlinsko pokritostjo, gozdno ali kmetijsko. (Serralheiro, 2007)
Prevladujoče prsti – luvisoli, z revnim A horizontom (reven z glinastimi delci in z bazami), so
zaradi pomanjkljive organske materije šibko strukturirane in se zlahka mineralizirajo. Zaradi
šibke prisotnosti glinenih delcev v zgornjih slojih je ta prst še posebej dovzetna za erozijo. Na
drugi strani pa litosoli niso interesantni ne za namakanje ali kakršnokoli drugo kmetijsko
uporabo, saj so to plitke prsti, z grobimi elementi in grobo teksturo. Bolj primerni za
namakanje so solončaki in fluvisoli, ki pa v Alenteju niso prisotni. V poštev pridejo tudi
vertisoli, katerih fizikalne in kemične karakteristike posebno ustrezajo namakalnemu
kmetijstvu. Kambisoli imajo slabo razvit profil, razlikujemo dva tipa, ki se razlikujeta pri
uporabi prsti za namakanje. Po portugalski klasifikaciji je ugoden za kmetijstvo tip
kambisolov »calcaricos«.
Erozija prsti je eden glavnih faktorjev sonaravne rabe tal. Odvisna je od erozijskih agentov,
med drugim je to erozivna agresivnost vode v prsti. Ta agresivnost je odvisna od kinetične
energije kapljic vode, ki dosežejo prst. Pomembna je tudi intenzivnost dovajanja vode v prsti
(dež ali namakanje), oblika kontakta vode s površjem prsti (kapljice, naliv …). Notranji
faktorji prsti, ki definirajo erozivnost, pa so: zrnatost in oblika skupkov, tekstura, zadrževanje
vode in hidravlična prevodnost (od tega je odvisna cirkulacija vode v profilu).
Trdni materiali (sedimenti), ki so rezultat erozije prsti, se transportirajo z vodo po terenu v
vodna zajetja, reke, kanale, kjer se nato s procesom sedimentacije odložijo, prekrijejo
prostore, namenjene gibanju ali skladiščenju vode. Ti sedimenti pa potem tudi degradirajo
fizično kvaliteto vode. Poleg kemičnih elementov P2O2, K2O, NH4, so hranila v prsteh
odločilnega pomena za rodovitnost, v vodnih formacijah pa povzročajo hitro rast vodne
vegetacije, ki porablja kisik in zmanjšuje biološko kvaliteto vode. Nastane fenomen
eutrofizacije. (Serralheiro, 2007)
Material, ki ga transportira voda v rekah, bi se lahko po nalivih in poplavah odložil v
marginalnih predelih, tam se prst obnavlja, poveča se rodovitnost.
Drugi aspekt kemične degradacije prsti pa se kaže znotraj profila, z luženjem bolj topljivih
kemičnih elementov v globino. Spet pride do osiromašenja prsti s hranili. Najslabši efekt tega
pa je onesnaževanje podtalnic in površinskih voda, ki prejmejo ta zlužena hranila, med
katerimi so predvsem prisotni nitrati. Pri površinskih vodah, kot je bilo že omenjeno, povzroči
eutrofikacijo, pri podtalnici pa onesnaženost do te mere, da je voda vprašljiva za človekovo
uporabo, vprašljiva pa je tudi uporabnost za
namakanje.
Voda potuje od površja skozi prst, dokler ne zapolni
kapacitete prsti. Kar je preveč, odteče po površju in
povzroči erozijo. Hidravlični režim je odvisen od
teksture in strukture prsti. V povezavi s tem
nekatere bolj uporabljene prsti za namakanje
zahtevajo posebno tehnologijo, ki lahko delno
zagotovi sonaravno uporabo teh prsti v intenzivnem
kmetijstvu. (Serralheiro, 2007)
Slika 22: Erozija prsti v Alenteju
Vir: Medeiro, Actividades Economicas, 2005.

Nekateri luvisoli imajo pomemben delež natrija v vrhnji plasti, vsi pa imajo malo organske
snovi. Te karakteristike pripomorejo k šibki strukturi prsti, kar potem povzroča visoko
občutljivost na erozijo. Zlahka se naredi skorja na površju, katera zmanjšuje infiltracijo,
poveča se odtok na površju in s tem erozija. Živinoreja pretlači zemljo in popase še zadnje
bilke žita. Tako pusti prst med prvimi jesenskimi padavinami popolnoma brez zaščite. Te prsti
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pa imajo še kompakten B horizont, ki otežuje cirkulacijo vode v notranjost, zato hitro
povzroči prekomernost vode v horizontu A in presežek vode. Sonaravna uporaba teh prsti, za
namakalne ali nenamakalne kulture, zahteva prilagojene tehnike, ki niso tradicionalne. Na eni
strani je treba zaščititi prst pred erozijo, na drugi pa je treba zagotoviti pogoje notranjega
odtoka skozi profil. Omenjene tehnike vključujejo samo kulture, ki rastejo v krivulji na
nivojih ali v izmeničnih linijah. Te tehnike so biološke metode boja proti eroziji, poznamo pa
tudi hidravlične, kot so terase (Serralheiro, 1996). V namakanju so te tehnike učinkovito
dopolnjene z uporabo poliakrilamidov, ki so prisotni v vodi za namakanje in so odličen
stabilizator površinske strukture namakane zemlje (Santos e Serralheiro, 2000, Santos, er.al,
2002). Izboljšava notranjega odtoka prsti zahteva globinsko mobilizacijo prsti, dvigne se ji
makro poroznost, katera se nato skuša ohraniti več let s komplementarno uporabo
poliakrilamidov. Druge prsti, ki zahtevajo pozornost, so vertisoli. Glede na njihovo visoko
kemijsko rodovitnost so primerni za kulturno intenzifikacijo. To so ilovnate prsti (v celem
profilu), kar povzroča slabo interno drenažo. Če so vlažne, so zelo plastične, suhe pa so zelo
trde, nastanejo globoke razpoke, skozi katere vstopajo določeni majhni agregati iz površja, kar
še poslabša kompaktnost in že tako slabo drenažo. Baze se odlagajo v spodnje horizonte. V
slabih pogojih omenjen odtok ali namakanje zlahka povzročita dolgotrajno prekomerno
zadrževanje vode v profilu, kar povzroči porast soli in odlaganje v kmetijskih horizontih.
Občutljivost na salinizacijo je največja ovira pri uporabi teh prsti v namakanju. Pomemben
med solmi je natrij, ki že obstaja v spodnjih slojih prsti in z dodatno salinizacijo (namakanje)
lahko pozroči alkalnost prsti in posledično neuporabnost za kmetijstvo.
Metode zaščite prsti pred salinizacijo se ustvarjajo z notranjo drenažo. Če voda cirkulira z
zadostno lahkotnostjo v profilu prsti, potem prst sama izloči prekomerno sol. Za odstranitev
soli, ki so se odlagale med poletjem, je lahko zadosti že naliv dežja. V primeru intenzivne
rabe vertisolov je potrebno veliko dežne vode, da izpere in ustvari presežek, ki povzroči
luženje. Glede na klimatski trend padavin se ta presežek v zimah ne kaže. V teh letih je
neizogibno akumuliranje soli v profilu, le-to pa lahko olajšamo z zadostno količino kvalitetne
namakalne vode. (Serralheiro, 2007)
Soli, ki s prekomernostjo povzročajo salinizacijo, v normalnih koncentracijah zagotavljajo
kemično fertilnost in oskrbujejo rastline s hranili. Glavni soli v prsti sta kalcij in magnezij. Če
je presežek natrija v sodelovanju s kalcijem in magnezijem prevelik, nastopi alkalnost, kar je
hujši problem kot salinizacija in je težje rešljiv. Proti salinizaciji in kasnejši alkalizaciji je
potrebno uporabljati vodo brez soli, še posebno brez natrija.
Dolina Guadiane se začne na španski strani od izvira v kraju Ruidera do Badajoza, na tem
odseku Španci v veliki meri uporabljajo vodo za namakanje. Na izviru reke je kalcitno
območje s kraškimi formacijami in z velikimi jamami. Reka ob izviru bruha na površje. Že
nekaj let pa je namakanje v regiji nekontrolirano in prišlo je do prevelikega izrabljanja
podtalnice. Nivo piezometra je nevarno padel, približno za 18 m, in to je osušilo izvir reke
Guadiane. Pokrajina se je posušila, ozemlje je utrpelo velik proces dezertifikacije. Da se
ohranja namakanje, se črpa voda globoko iz globin. Španci imajo v hidroGrafskem bazenu
Guadiane več kot 30 vodnih zajetij, kar je skupaj več kot 7 000 hm3 kapacitete skladiščenja v
uporabi in služi območju namakanja več kot 300 000 ha. Na leto pa porabijo več kot 3 000
hm3 vode. Opisano zelo zmanjša kapaciteto toka, ki vstopi na portugalsko območje. V sušnih
letih je to zmanjšanje popolno, bolj kot zreducirani tokovi pa Portugalce skrbi kvaliteta vode
za namakanje. Voda prinese vse onesnaževalce velikega namakalnega območja v Španiji,
sedimente, hranila, pesticide in tudi odpadne vode mest. To pomeni več ton kemičnih
elementov, vključno z natrijem. Ti se nato odlagajo v vodnem zajetju Alqueva in povzročajo
slabo kvaliteto vode za namakanje in slabo namakalno bodočnost v Alenteju. Najbolj bodo na
udaru prsti, ki so občutljive na salinizacijo (vertisoli in luvisoli) ter druge s slabim notranjim
odtokom. Portugalski delež uporabe bazena Guadiane je veliko manjši kot španski. Voda pri
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Monte da Vinha vstopi na Portugalsko z izjemno onesnaženostjo, zelo onesnažena je tudi
naprej po toku, na zajetju Vigia, tudi v Cais de Alcoutim. Potrebno je bilo ukrepati za boljšo
kvaliteto površinske vode na portugalski strani. Prvi ukrep je bil bolj pogost in reden
monitoring. V Alenteju prevladuje nenamakalno kmetijstvo, namakalno (164 000 ha)
predstavlja manj kot 9 % kmetijske površine v uporabi. V naslednjih 20-ih letih pa naj bi se
odstotek z izgradnjo infrastrukture Alqueve povečal na 14 %.
Na oddelku »ruralni inženiring« (Engenharia Rural) na univerzi v Evori so v okolju projektov,
ki so bili vključeni v različne programe PAMAF, PRAXIs XXI, INTERREG, POCTI, AGRO,
PEDIZA vložili veliko truda v raziskovanje in eksperimente za razvoj hidro-kmetijskih
tehnologij, vključenih v poznavanje namakalnih metod, izgradnje sistemov namakanja in
tehnologij, povezanih z organizacijo terenov namakanja ter odtoka. Vse to v skladu z
ohranjanjem prsti in vode. Skušali so narediti tehnologijo, ki bi ohranjala prst in vodo in je
hkrati poceni, učinkovita in odgovarja težkim problemom, ki jih zastavljajo zastopane prsti pri
namakanju v Alenteju (Serralheiro, 2007):
a) Razvili so »sofwear« za avtomatizacijo
namakanja po kanalih, učinkovita metoda,
ki uniformira dodajanje vode in je lahko
skupna za številne namakalne situacije ter
je ekonomična.
b) Naredili so namakalne sisteme
razpršitve, z uravnavanjem intenzitete glede
na sposobnost infiltracije prsti, označili so
pogoje uporabe teh sistemov.
c) Raziskovali so začasno mobilizacijo B
horizonta prsti in drugih oblik drenaže,
Slika 23: Posebne tehnike sajenja kultur z vmesnimi vodnimi
kot tehnik povečanja makroporoznosti
kanali, za lajšanje pojava erozije
horizonta, s tem so omogočili lažji prodor
Vir: Projekt Interreg IIC, 2006
zraka, vode in korenin.
č) Razvili so GIS-ov model vodenja namakanja v realnem času, ki olajša ustrezno in
pravočasno dovajanje in bi lahko kmalu nadomestil sistem skupnega vodenja namakanja.
d) Razvili so tehnologijo kultur v stopenjskih krivuljah, z organizacijo terenov v očrtanih
terasah, ki olajša namakanje po kanalih, na rahlo dvigajočih se pobočjih, z zaščito prsti pred
erozijo. Ta tehnika je tudi ekonomična pri porabi vode.
e) V vodo za namakanje so dodali poliakrilamide (PAM), ki so vzpostavili učinkovito
strukturo prsti, z varovanjem proti hidrični eroziji.
Problema erozije prsti se Portugalci zelo dobro zavedajo, saj so skozi pretirano kmetovanje v
preteklosti izgubili kar nekaj debeline prsti. Kot je bilo že omenjeno, gozdne prsti v Alenteju
skoraj ne obstajajo. Prvoten gozd je bil zaradi potreb poljedeljstva in pašništva skrčen.
(Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Karta kapacitete rabe prsti po ameriški klasifikaciji deli prsti na pet razredov. Razred A
predstavljajo prsti z neomejeno možnostjo kmetijskega izkoriščanja, razred E pa prsti brez
prilagojenosti za kmetijsko izkoriščanje, z veliko omejitvami. V Alenteju tako prevladuje
razred E, to so predvsem že omenjeni litosoli. Zaradi tega je že v preteklosti in še kar obstaja
na širnih ravninah Alenteja tradicionalna raba tal, ki se smatra kot malo agresivna, kar se tiče
erozije prsti. Govorimo o že omenjenem montadu hrasta plutovca in črnike. To so
permanentna drevesa, gojenje žita in pašništvo sta ekstenzivna. Zemljo Alentejani dajo v
pousio z različno dolgim trajanjem (2–10 let). V začetku 20. stoletja je prišlo skoraj do
popolnega uničenja, iztrebljenja grmičevja s povečanjem površja montada in kultiviranih
površin, zaradi potrebe po večji pridelave pšenice. Širjenje obdelovalne površine je povzročilo
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erozijo prsti. Prva pšenična kampanja je bila v letu 1899 in je vključevala prvi dve dekadi 20.
stoletja. Erozija na montadu je bila relativno šibka zaradi plitvega oranja, visoke gostote
nasajenih dreves, dolgih obdobij puščanja zemlje v pousiu, kjer potem raste naravno
grmičevje in mato. Veliko bolj agresivna, kar se tiče erozije prsti, je bila pšenična kampanja
(Campanha do trigo), ki je trajala v času diktature od leta 1928 do 1938. Zmanjšala se je
gostota dreves, da so polja lahko lažje strojno obdelovali in da so zmanjšali senco, kar je
dovoljevalo boljše zorenje žita. Skrajšali so pousio, zmanjšali območja s pašniki, prišlo je do
mehanskega oranja. Zmanjšanje gostote dreves je povzročilo izgubo humusa in slabo
strukturo prsti hidrološko erozijo površinskih slojev in pedološko sušo. Mehansko oranje je
bilo globlje, kar je bilo posebno slabo za erozijo prsti. Erozija prsti je bila obsežna predvsem v
60-ih letih zaradi dolgih zaporednih obilnih nalivov. Ti so bili v oktobru, takrat ko se zemlja v
Alenteju orje. Naslednja faza poizkusa povečanja proizvodnje pšenice, z izkoriščanjem do
takrat še neobdelanih površin, in bolj intenzivna uporaba montada, so prišli v ospredje z
agrarno reformo, ki je sledila aprilski revoluciji leta 1974. Obdelava do takrat še neobdelanih
površin je bila zelo agresivna, kar je imelo globoke posledice pri ohranjanju prsti. S
smernicami skupne kmetijske politike EU se je pojavila potreba po zmanjšanju kultiviranih
površin, ki so ostale zapuščene in prepuščene zaraščanju (mato). Danes je veliko zemljišč,
predvsem na pobočjih, povsem degradiranih, brez prsti. To je posledica idej, povezanih z
Alentejom kot žitnico Portugalske. Po teh površinah sedaj nasajajo hitro rastoča drevesa, kot
je evkaliptus in pinheiro bravo. Evkaliptus pa je nehvaležno drevo, ker za rast potrebuje
veliko vode in je izredno občutljivo na gozdne požare. Erozija prsti je v Alenteju vidna,
korenine dreves so ponekod izven prsti. … Na pobočjih bazena Toutalega med Mouro in
Sobral da Adica se nahaja star montado, kjer umirajoči hrasti kažejo odkrite korenine, erozija
je odnesla približno meter in več prsti. Ta prst, ki jo je s seboj odplavila voda, je pokopala
številne hiše in mline. Višina poplavne ravnice potoka Toutalega se je dvignila med letoma
1880 in 1980 od 2 do 7m. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Med intenzivnimi padavinami in poplavami novembra leta 1997, v zaporedju zelo intenzivnih
padavin, se je odložilo od 20–50 cm sedimentov na aluvialno ravnico tega potoka. Poplave so
v Alenteju povzročile 11 smrtnih žrtev, desetine ranjenih in brez stanovanj. Gradnje hiš in
ceste so v takih poplavah brez zadostne in ustrezne zaščite. Nove hiše so grajene neprevidno,
na nevarnih predelih. Velikokrat tudi narejeni nasipi ne zdržijo intenzivnih nalivov in poplav.
(Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Portugalci so torej izgubili veliko prsti na račun neprilagojenega kmetovanja. Zaradi sinergije
tipa prsti in klimatskih sprememb bodo v bodoče morali zelo paziti na sonaravno uporabo in
ohranjanje prsti. V ta namen so naredili že kar nekaj študij in raziskav, izdelali nove
namakalne tehnologije. Vprašanje pa je ali bodo kmetje dejansko posvečali pozornost tej
problematiki, koliko jim bosta cena in znanje dopuščala namakanje na opisan način. Bolj
nevarno kot to pa je boj za zaslužek, ki gre tudi pri kmetijstvu preko vsega. Morda bi bilo
dobro določiti območja z določeno namakalno tehniko in izbranimi kulturami, ter
problematiko podpreti z ustreznimi zakoni.
4.2.1.8. Gozd, pluta in požari
¾

Gozd

Leta 2004 je v lesni industriji, industriji plute ter proizvodnji pletenih košar delovalo 663
podjetij s 2 804 zaposlenimi, sektor je istega leta predstavljal le 5 % (170 milijonov EUR)
celotnega portugalskega zaslužka od prodaje. V sektor ni všteta pohištvena industrija. Leta
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1997 je bilo v tem sektorju 504 delujočih podjetij in 1972 zaposlenih, z dobičkom od prodaje
83 milijonov EUR, to je 2,6 % nacionalnega dobička od prodaje. (INE, 2006)
Alentejo je bil bogat s puščo in mediteranskim grmičevjem (mato), ki je zastiralo horizont.
Kmetijsko, gozdarsko in pašniško izkoriščanje montadov, ki ga poznamo danes, se je
uveljavilo že v drugi polovici 8. stoletja. Po zgodovinskih zapisih se gozda v Alenteju nikoli
ni omenjalo, govorilo se je o matu, pinijah, goščavi in vsak od teh tipov je bil vpeljan v sistem
sožitja v kmetijski proizvodnji. V 15. stoletju se je pojavilo prvo večje pašništvo in je prišlo
do krčenja grmičevja. Memoria J. P. Fragoso de Squeira (1790) omenja pogozdovanje hrasta
plutovca v 2. polovici 18. stoletja na zemljiščih, ki so bila prerevna za pridelavo žita. Po
brazilski razglasitvi samostojnosti je na Portugalskem prvič resnično zavladala težnja po
samooskrbnosti s pšenico. Velike alentejanske posesti so se takrat usmerile v pridelavo
pšenice. Slednja pa kaj kmalu izgubi na ceni, nastane ponoven interes za vzrejo živine ter
izkoriščanju plute za izdelavo zamaškov za ustekleničena vina. Pri transportu plutastih
proizvodov je veliko pripomogla tudi železnica, ki je 1964 dosegla Bejo. Predvideva se, da
naj bi se območje montada z oljko in plutovcem v drugi polovici 19. stoletja pa do 1910
podvojilo. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Gozd v alentejanskem pomenu besede je leta 2006 predstavljal 36 % vseh gozdnih površin na
Portugalskem in 45 % površine Alenteja. V zadnjem desetletju se je povečal, zmanjšala pa se
je površina mata, ki je leta 2006 obsegala nekaj več kot 9 % površine Alenteja. (DGRF, 2006)
Hrast plutovec
Gozd v Alenteju je skoraj sinonim za hrast plutovec. Površina slednjega je v obdobju 1995–
2006 narasla in predstavlja okoli 75 % vseh površin hrasta plutovca na Portugalskem. Manj je
prisoten v notranjosti Alenteja, sicer pa se v približno enakih površinah nahaja v vseh treh
NUTS 3 regijah, razen Baixa Alenteja. Ob obrobjih regije so hrast plutovec ponekod začeli
nadomeščati z evkaliptusom. Črnika je bolj prisotna v notranjosti Alenteja in je tudi del
tradicionalnega sistema montado. Poleg omenjenih vrst rastejo v Alenteju še evkaliptus in
bori, nekaj je tudi kostanja, predvsem v Altu Alenteju na območju Portalegra. Evkaliptus za
Alentejo ni primerna drevesna vrsta, saj porabi veliko vode in izčrpava prst. (DGRF, 2006)

3

ha
Portugalska (kontinent)
Alentejo

Raba tal
Gozd
Mato
Gozd
Mato

1995/98
3 349,3
2 054,6
1 144,4
522,0

2005/06
3 412,3
1 898,6
1 222,5
255,6

Preglednica 45: Prisotnost gozda in mata v Alenteju
Vir: DGRF, 2006
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Grafikon 41: Prisotnost različnih drevesnih vrst v
Alenteju
Vir: DGRF, 2006

Karti 24, 25: Nahajališče hrasta plutovca (levo) in
črnike (desno)
Vir: DGRF, 2006

Hrast plutovec ima dolgo življenjsko dobo, vendar ne preseže 120–130 let, če se mu redno
odvzema plutasto skorjo. V zadnjih 20-ih letih je bil središče pozornosti gozdne politike. Še
vedno se govori o vzrokih padca proizvodnje plute, sekundarne in zrele, od konca leta 1970.
Padec je povezan z občutnim dvigom smrtnosti dreves, zaradi številnih naravnih in človeških
faktorjev: neprimerna pridelava kultur, na kar se nanaša gojenje žita in pogozdovanje,
klimatska variabilnost, suša v letih 1980, temu primeren upad hrastov plutovcev in njihova
večja senzibilnost. Ta problem pa ni bil samo nacionalnega porekla, razširil se je tudi na
Španijo. V sredini 80-ih let je bil narejen načrt pogozdovanja in s tem so povečali območja
hrasta plutovca. Predvsem pa je površine nasadov povečala evropska regulativa 2080/92 s
pogozdovanjem kmetijskih površin od leta 1994 naprej (Medeiro, Actividades Economicas,
2005). Sicer pa se je med prvim popisom gozda 1980–1989 in drugim1995–1998 površina
hrasta plutovca povečala za 7,5 %.

Slika 24: Nasadi hrasta plutovca (Guadalupe, Evora)
Vir: Bečan, 2005

Slika 25: Hrast plutovec po odvzemu plute (Guadalupe, Evora)
Vir: Bečan, 2005

Portugalska je 1. izvoznica plute na svetu (leta 2002 je izvozila 54 % celotne svetovne
proizvodnje).
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Grafikon 42: Evolucija proizvodnje plute na Portugalskem
Vir: Amorim, 2006

Zaradi visokega deleža zraka v svoji sestavi je pluta zelo
dober toplotni izolator, tako jo uporablja celo NASA za
toplotno izolacijo vesoljskih vozil. Zaradi elastičnosti pa
dobro blaži tudi tresljaje, tako da deluje hkrati kot zvočni
izolator. (Sever, 2002, str. 23)
Pluta pa je zelo hvaležen material za oblogo v hišnih
prostorih, tako talno kot tudi stensko, saj ne spreminja
svojega izgleda, zadržuje toploto in ni material, ki bi
povzročal alergijo. Sicer pa pluto predelujejo v
najrazličnejše izdelke: podplate za čevlje, papir za Slika 26: Sušenje plute
tiskanje, cigaretne ustnike, dodatke k oblačilom, ročaje Vir: Bečan, 2005
ribiških palic, različne embalaže in zaščite za transport
sadja in jajc, plutasta volna je namenjena blazinam, ki
služijo kot izolirni material pri gradnji ladij ...
Največji predelovalec plute je avstralsko podjetje Amorim, ki vseskozi spremlja kakovost
plute med rastjo plutovca in samim obrezovanjem ter investira v gozdove hrasta plutovca na
Portugalskem. (Sever, 2002, str. 23)
V Alenteju domačini izjemno dobro poznajo tehnike pridelave plute. Pomanjkljivost
celotnega sektorja pa je bil izvoz nepredelane plute.
Nepredelana pluta
Predelana pluta

Grafikon 43: Izvoz portugalske plute
Vir: Amorim, 2006

Največje priložnosti pri pridobivanju in predelavi plute za Alentejo so nove uporabe le-te in
njeni derivati (predvsem mešani produkti), prav tako je priložnost v poglobljeni raziskavi in
tehnološkemu razvoju o montadu in pluti ter njeni uporabi. Priložnost je tudi v kampanjah
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marketinga za povečanje prodora na mednarodne trge, rekvalifikaciji in usposabljanju
človeških virov (delovna sila in vodje), v vzpostavitvi sistema kontrole in kvalitete ter
certifikacije. Nevarnosti pa so gotovo v pojavu novih alternativnih produktov plute
(sintetičnih produktov) z bolj ugodno ceno, v izgubi sonaravnosti proizvodnje s pretirano rabo
montada, vprašanju na mednarodnem nivoju o funkcionalni kvaliteti plutastih zamaškov,
neobstoječi standarizaciji karakteristik in kvalitete produkta. (Plano Regional de Inovaςão do
Alentejo, 2005)
Globoko poznavanje
sektorja
in tehnik obdelave plute
18%
Dobra adaptacija
hrasta plutovca v regiji
Kolicina dominira
na svetovnem trgu
za trdnimi izkušnjami
v izvozu

23%

+

30%

Nezadostna raziskanost
plute in nizki nivo
inovacij gelde produktov

15%

Pretirana odvisnost
od enega produkta
(zamaški)

10%

Nezadostne povezave med
sektorjem in raziskovalnimi,
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18%
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PLUTA
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9%

Gospodarska in
družbena pomembnost
sektorja v regiji

8%
9%

Pluta kot naravni biološki
produkt, obnovljiv, povezan s
sonaravnim ekosistemom
in pomotorka biodiverzitete

2%

Kvaliteta plute

8%

Nezadostna
raziskanost
pridobivanja plute

Staranje
hrastov plutovcev

Slabo vodenje montada
in uporaba nepravilnih praks
z pretiranim pridobivanjem
produktivnih virov

Shema 2: Prednosti in slabosti sektorja plute v Alenteju po moči vpliva
Vir: Plano Regional de Inovaςão do Alentejo, 2005

¾

Črnika

Črnika (Quercus rotundifolia) ima rada bolj vroče in sušno podnebje. Od leta 1966 se je
površina s 578 600 ha zmanjšala na 461 577 ha . Razlogi za zmanjšanje so bili navedeni že pri
hrastu plutovcu, leta 1950 pa se je tudi razpasla kuga iz Afrike. Povečanje kmetijske površine
na določenih območjih, ki je sledilo, je povzročilo nepovratno reakcijo za črniko (D. Brum
Ferreira). Nizka ekonomska cena vrste je bila v 90-ih letih podprta s strani EU. Postopki in
finančna sredstva v gozdni politiki se nanašajo na SKP od leta 1992. Namen je bil ohranjanje
in pogozdovanje obrobnih območij v EU. Na Portugalskem so od takrat pogozdili blizu 165
000 ha kmetijskih parcel (QCA II 1994/99), v Alenteju blizu 70 000 ha, kjer je bilo
pogozdovanje najmočnejše. Slednje bi se moralo še povečevati zaradi industrijskega sektorja
papirne mase. Sicer so časi gospodarskega izkoriščanja gozda na Portugalskem minili, danes
predstavljajo zaposleni v gozdarstvu le še 3 % vsega aktivnega prebivalstva in 3 % bruto
dodane vrednosti. Četudi gozd ni gospodarsko rentabilen, pa je pomemben v planetarnem
pomenu za razgradnjo ogljikovega dioksida, hidrološkega režima, bioklimatskega potenciala
države za turistične oddihe, ter zaradi unikatnih produktov na svetu – plute. (Medeiro,
Actividades Economicas, 2005)
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Portugalska pa je sicer država z najnižjim odstotkom javnega gozda v Evropi. Vendar to še ne
pomeni, da gozda ne uravnava tudi nacionalna gozdna politika.

¾

Požari in upravljanje z gozdom
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Ta se je v pravem pomenu začela 1988 in se nadaljevala v okviru SKP EU. Privatnega gozda
je na Portugalskem 77 %.Podatki so sicer slabi, informacije so bolj splošnega značaja. Iz
zadnjega popisa gozda je razvidno, da ima 68,8 % popisanih lastnikov več kot 100 ha gozda,
povprečna površina pa je okoli 369 ha. Leta 1994 je nastala skupnost lastnikov gozdov
(Federacao dos Produtores Florestais), povezana s konfederacijo kmetov Portugalske
(Confederacao dos Agricultures de Portugal), pomemben organ v Alenteju, sicer pa po vsej
državi združuje 40 organizacij in 40 000 gozdnih lastnikov. (Medeiro, Actividades
Economicas, 2005)

400
300
200
100

Beja

Ev ora

20
04

20
02

20
00

19
98

19
96

19
94

19
92

19
90

19
88

19
86

19
80

0

Portalegre

Grafikon 44: Število požarov v Alenteju
Vir: INE, 2006
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Na Portugalskem je od 1974–2002 pogorela
površina 2,5 milijonov hektarov, od tega 1 350
000 ha gozda. Najhujše je bilo poletje 2005.
Kaže se tendenca, razvidno je tudi iz Grafa za
Alentejo, da število požarov ni več
premosorazmerno s požgano površino. V
Alenteju je največje območje v zadnjih 15-ih
letih pogorelo v letih 2004/05. V Portalegru je
površina presegla 60 000 ha. (Medeiro,
Actividades Economicas, 2005)

Graf 45: Površina požganega gozda v Alenteju
Vir: Nacionalni statistični institut Portugalske, 2006

Po preiskovanjih DGF (Direkcije za vodenje gozda) naj bi bil 1 % vseh požarov naravnega
izvora. Ostalo so nesreče (visoke temperature, pas ob električnih linijah ali kmečki stroji),
velik del pa tudi vandalizem. Po pripovedovanjih domačinov gasilci podtaknejo požare, zato
da imajo zagotovljeno sezonsko delo.
Problem predvsem v Alenteju je vpliv praznjenja in opuščanja kmetovanja in s tem izguba
kontrole nad požari. Včasih so kmetje na zaustavitev ognja vplivali s svojim delom, posekom
mata, spontanim zaznavanjem in uničenjem majhnih tlišč … Opustitev kmetijstva in
depopulacija območij z manjšo dostopnostjo pa je to kontrolo oslabila ali uničila. Slednja
kasneje ni bila kompenzirana s primerno politiko, v sožitju z lokalnimi gozdnimi lastniki,
včasih pa so ta odročna območja tudi socialno zapostavljena in vandali skušajo nase opozoriti
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s podtikom požarov. Za Alentejo so požari še toliko bolj nevarni, ker hrast plutovec
predstavlja za regijo pomembno gospodarsko in tradicionalno dejavnost. Poleg tega pa to
drevo raste izredno počasi. Leta 2003 je bilo št. požarov posledica visokih temperatur in
pomanjkanja v koordinaciji pri preventivi in gašenju požarov. Šele marca 2003 se je
ustanovila Nacionalna gasilska organizacija in civilna zaščita (Servico Nacional de
Bombeiros e Proteccao Civil-SNBPC), posledično se je deaktivirala Nacionalna komisija,
specializirana za gozdne požare (Comissao Nacional Especializada de Fogos FlorestaisCNEFF). Vendar se je spremenilo malo stvari, sektor pa je danes popolnoma neartikuliran.
(Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Prihodnost portugalskega gozda, tudi Alentejanskega, je v skladu s principi drugih držav EU,
ki so bili sprejeti na mednarodnem nivoju. Nanašajo se na ekološko, gospodarsko in socialno
komponento. Na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju, v Riu de Janeiru 1992, so
bila definirana načela sonaravnega razvoja in sonaravnega upravljanja z gozdom. Med ta
štejemo podporo multifunkcionalnosti gozda, okrepitev zaščite, sonaravno upravljanje z
gozdom ter okrepitev planiranja proizvodnje za gozdno trženje. Ministrske konference za
zaščito gozdov v Evropi (Strasbourg 1990, Helsinki 1993, Lizbona 1998 in Dunaj 2003) so
zgradile bazo za izdelavo evropske gozdne strategije. (Medeiro, Actividades Economicas,
2005)
4.2.1.9. Ribištvo
V Alenteju je pristanišče Sines edino ribiško pristanišče. Ribiči v regiji predstavljajo 4,7 %
vseh ribičev kontinentalne Portugalske. Brez motorja je bilo leta 2004 še vedno 17 % ribiških
bark. Po tonaži ulovljenih rib je taistega leta predstavljal alentejanski ulov 6,5 %
portugalskega, leta 1996 pa le 1,4 %. Ribe v Alenteju prinašajo 5,3 % celotnega državnega
dohodka ribiškega sektorja. Kilogram ulovljenih rib v Alenteju je cenejši in stane 1,4 EUR,
kar je pod portugalskim povprečjem, ki znaša 1,7 EUR. Sicer so alentejanske ribiške ladje
specializirane v lovljenje majhnih rib (sardine, skuše). Barke so stare z veliko omejitvami,
produktivnost je zelo nizka. Leta 1994 so v Alenteju uradno objavili 10 območij za lovljenje
rib s površino 80 ha. (INE, 2006)
Trženje ribiških proizvodov in akvakulture kaže na še vedno veliko neuspešnost. Temu je
vzrok velika nezmožnost ribičev in lastnikov ribiških bark, da bi se združili v združenja
proizvajalcev, ter kompleksna tržna mreža, ki podaja veliko razliko med ceno svežega ulova
rib, nasoljenih in shranjenih v zabojnikih, in svežih, ki jih je mogoče kupiti brez dodanih
snovi. Konkurenčnost, ki je danes zahtevana na trgu z ribjimi proizvodi, ni dosežena zaradi
pomanjkanja združenj proizvajalcev, ki bi sodelovala pri tržnih raziskavah in distribuciji
ribjega ulova. V regionalnem razvojnem programu (2000/06) je bilo namenjenega 0,04 %
celotnega zneska programa za izboljšavo pogojev delovanja ribiške dejavnosti v pristanišču
Sines, izboljšavo ribiške opreme ter za ustanovitev skupne infrastrukture za razvoj
akvakulture. (Programa Operacional Regional do Alentejo, 2005)
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4.2.2. TURIZEM
4.2.2.1. Turizem v številkah
Turizem v Alenteju je v fazi prebujanja. Sicer se je prvi, to je bil obalni turizem, začel
razvijati s prihodom železnice v 2. polovici 19. stoletja, ko so ljudje iz notranjosti hodili na
obalo. Pospešena gradnja hotelov na obalah po 2. svetovni vojni pa je Alentejo izpustila. Bolj
so bile zanimive obale Algarveja in Madeire. Glede na podatke WTO, ki napoveduje, da naj
bi leta 2020 potovalo 7 % svetovne populacije, glede na trende povpraševanja, ki
napovedujejo prihodnost turizma, bi bil za Alentejo turizem smiselna dodatna dejavnost,
pomembna predvsem zaradi vse večjega opuščanja kmetijstva, posledične depopulacije
(mladih), skrbi za naravo kakor tudi za kulturno krajino. Slednje gre zelo dobro skupaj z
ruralnim turizmom, ki je za Alentejo danes najbolj primerna oblika (Medeiro, Actividades
Economicas, 2005). Kljub trenutno razmeroma šibki turistični dejavnosti pa je turizem eden
ključnih dejavnikov za razvoj regije.
Turizem je leta 2003 v Alenteju predstavljal le 2,2 % celotne bruto dodane vrednosti regije in
4,5 % bruto dodane vrednosti portugalskega turizma. V turističnih dejavnostih je delalo 5,1 %
vseh zaposlenih v Alenteju. Pri naštetih podatkih so upoštevane le dejavnosti, neposredno
povezane s turizmom (brez gradbeništva, transporta ...), številke pa zajemajo tudi NUTS 3
regijo Leiziro do Tejo.
V splošnem je na Portugalskem turistično
4%
9%
povpraševanje
še
slabo
raziskano;
41%
18%
primanjkuje statističnih podatkov, težko so
dostopni, ni narejenih globljih študij ...
Glede na podatke, ki so na voljo, lahko
28%
rečemo, da turisti v Alentejo prihajajo
predvsem zaradi počitka, prostega časa in na
Prosti čas, rekreacija in počitnice (najmanj 1 noč)
počitnice. 41 % teh jih ostane od 1 do 4 noči,
Prosti čas, rekreacija in počitnice ( 4 in več noči)
le 28 % več kot 4 noči. V regiji je zelo
Obisk družine in prijateljev (najmanj 1 noč)
prisoten tudi pojav »vračanja h koreninam«.
Obisk družine in prijateljev ( 4 in več noči)
To so Alentejani, ki so odšli za boljšim
Poslovni obisk (najmanj 1 noč)
zaslužkom, se odselili v mesta, pri tem pa
Grafikon 46: Nočitve turistov glede na motiv, Alentejo, 2005
obdržali hišo (sekundarna rezidenca) v
Vir: INE, 2006
Alenteju, kamor se vračajo med počitnicami
in prazniki.
Slednja je lahko družinska hiša, kjer še živijo starejše generacije ali hiša prijateljev, glavni
motivi pa so nostalgija, sorodstvene korenine in sprostitev od dela. Ti »domačini« niso turisti
v pravem pomenu besede, vseeno pa koristijo različne organizirane prostočasne aktivnosti,
obiskujejo restavracije ... Nočitve teh so leta 2005 predstavljale 27 % vseh nočitev. Na
Portugalskem je od tistih, ki so kot »turisti« obiskali družino, bilo 28 % tujcev. Poslovni
turizem je v Alenteju slabo zastopan, eden od razlogov je oddaljenost od ključnih
gospodarskih dejavnosti v državi. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Na Portugalskem pa je vseeno zaznati spremembe trendov tudi v turizmu, ki jih velja
upoštevati: večja kompleksnost družin (medgeneracijsko preživljanje počitnic), nedružinske
skupine turistov, ekonomska emancipacija žensk (preživljanje počitnic brez gospodinjskih
del), turizem »senhorjev« (ti pazijo na zdravje, vendar se še vseeno radi zabavajo), drugačen
način življenja kot 10 let nazaj, druge obveznosti, potreba po socializaciji, aktivno
preživljanje prostega časa z osvajanji novih znanj, osebna svoboda in hkrati varnost skupine.
(Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
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Alentejo se nahaja med tremi velikimi regijami, vir turistov: Lizbona, Algarve, Andaluzija.
Število turistov je leta 2004 predstavljalo 6 % vseh turistov na Portugalskem, prevladovali so
domači turisti. Med njimi so že omenjeni domačini, ki se »vračajo h koreninam«. V
primerjavi z letom 1996 se je število turistov leta 2004 povečalo za 27 %. Število tujcev pa se
je znižalo za 7 %. Za tujce so bolj interesantne druge portugalske regije, Alenteju pa manjka
celostno in prodorno trženje lastne regije. (INE, 2006)
Med tujimi turisti prevladujejo prebivalci držav EU,
Tisoč
med njimi Španija (29 %), Nemčija (15,3 %) in
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Francija (13,4 %), Združeno kraljestvo VB (12,2 %).
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4000
3,4 % vseh turistov. Prevladujejo ZDA (47,3 %), šele
KONTINENT
nato Brazilci (23 %) in Kanadčani z enakim
3000
Alentejo
odstotkom.
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Tudi po prenočitvenih kapacitetah je Alentejo skoraj
1000
pri dnu v primerjavi z ostalimi regijami Portugalske.
0
Vsega skupaj je imela leta 2004 130 nastanitvenih
Portugalci
Tujci
objektov, s 55 % prevladujejo penzioni, sledijo pa jim
hoteli. Urejenih ima 27 kampov s skupno površino 150
Graf 47: Število turistov 2004
ha in 312-imi zaposlenimi, v hotelskem turizmu pa je
Vir: INE, 2006
zaposlenih nekaj več kot 500 ljudi. Leta 1997 je regija
imela 92 nastanitvenih objektov. (INE, 2006)
Št. penzionov je dober pokazatelj, kako se ljudje preusmerjajo predvsem iz kmetijskih
dejavnosti v turizem, največkrat pa je to ruralni turizem, kateremu je EU v zadnjih dveh
finančnih programih namenila več sredstev.
NUTS

Skupno Hoteli

PORTUGALSKA
KONTINENT
Norte
Centro
Lisboa
Alentejo
Algarve
R. A. AÇORES
R. A. MADEIRA

1 954
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7
9
1
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3
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2
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1
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Preglednica: Število in tip prenočitvenih zmogljivosti, 2004
Vir: INE, 2006
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Problem turizma v Alenteju je velika sezonskost in nizka
zasedenost postelj. Slednja je leta 2004 znašala nekaj manj
kot 30 %. Turisti prihajajo od aprila do septembra, z
viškom v avgustu (53,5 % zasedenost) in nižkom v
decembru (18,8 % zasedenost). Po št. nočitev je na prvem
mestu Alentejo Litoral (35 %), pre vsem zaradi Sinesa,
sledi mu Alentejo Central (33,4 %) zaradi bližine
metropole in mesta Evore, Alto Alentejo (19 %) in Baixo
Alentejo (12 %). Največjo zasedenost imata poleg
Lizbone še Madeira in Algarve, slednji z mondenim
turizmom, igrišči za golf in igralnicami. Madeira je že v
20-ih letih 20. stoletja bila rezidenca zimskega turizma, z

Grafikon 48: Odstotek zasedenosti postelj, 2004
Vir: INE, 2006
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oceansko klimo in pestro pokrajino. (INE, 2006)
Prednosti, ki jih Alentejo lahko predpostavi, so:
♦ sonce in še neobljudene plaže,
♦ kulturne znamenitosti urbanih središč distriktov,
♦ zgodovinske znamenitosti (iz časa monolitika, Rimljanov ...),
♦ ruralno okolje (tradicionalni način življenja v vaseh),
♦ za današnji čas izjemno neokrnjeno naravo,
♦ pokrajino z neskončnimi ravninami in tipičnimi reliefnimi »valovi«,
♦ enologijo in gastronomijo,
♦ turistično logistiko,
♦ določena specifična podjetja, ki delujejo v regiji.
Pri pomanjkljivostih alentejanskega turizma je na prvem mestu pomanjkanje kvalificirane
delovne sile in poklicnega usposabljanja. Vendar so že storjeni koraki tudi v to smer.
Trenutno deluje v regiji 6 poklicnih šol, s programi, ki se navezujejo na turizem (predvsem na
hotelski turizem), izvede se 22 izobraževanj letno, financiranih iz strani Inštituta za
zaposlovanje in poklicno usposabljanje (Instituto Emprego e Formacao Profissional).
Dodatnih 5 pa jih financirajo združenja lokalnega razvoja in turističnih regij, ki pokrivajo
poleg izobraževanja za hotelske storitve tudi vsebine vzdrževanja igrišč za golf, animacije in
turizma v naravi.
Na visokošolski ravni vsako leto vpišejo 80 študentov (Univerza v Evori, politehnična
inštituta v Beji in Portalegru) v programe: turizem in razvoj, strategija in turistični
menedžment ter turizem in termalizem. (Plano Regional de Inovaςão do Alentejo, 2005)
Podjetniška kapaciteta in
Investicije turizem
ter v tržne niše
12%
Ponudba restavracij
in gastronomije

Visoka raznolikost
regionalnih atraktivnosti

Pomanjkanje
kvalificirane delovne sile
in poklicnega usposabljanja
Nezadostna kvaliteta storitev
in opreme
(osnovne ter dodatne)
Pomanjkanje
promocije
in marketinga

12%

8%

+

25%

TURIZEM
V ALENTEJU

17%

13%

9%

9%
9%

Kvaliteta naravnega okolja,
zgodovinske in kulturne
dediščine

7%

Infrastrukturna mreža in
podpora turizmu

7%

Razpoložljivost prenočišč
različne tipologije

6%

Sezonskost in
nizka stopnja
zasedenosti postelj

Pomanjkanje lokalnega
turističnega podjetništva

Mednarodna
prepoznavnost
znamke Alentejo
Shema 3: Glavne prednosti in pomankljivosti turizma v Alenteju glede na moč vpliva
Vir: Plano Regional de Inovaςão do Alentejo, 2005
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4.2.2.2. Turistične atrakcije in primeri
Alentejo v tej smeri ponuja kar nekaj turističnih tržnih niš:
♦ Obale Atlantika:
Kopanje in sprostitvene dejavnosti na obali, ki se vleče od Sinesa do Troie, s še neobljudenimi
plažami in skritimi kotički med klifi.
Troia je bila v preteklosti ponesrečen poizkus turizma v Alenteju. Kraj leži na polotoku in
ločuje estuarij reke Sado od Atlantika. Zaradi izjemne pokrajinske privlačnosti so ga že konec
šestdesetih in začetek sedemdesetih let zagradili z visokimi hoteli. Po pripovedovanju
profesorja Pedra Crava z univerze v Beji je masovni turizem v začetku 80-ih zamrl in kraj je
postal popolnoma zapuščen. Prišlo je celo tako daleč, da so hotele porušili, zadnjega so
porušili septembra leta 2005. Istega leta pa so se tudi odločili kraj ponovno obnoviti in razviti
nov sonaravni turizem. Zaradi preteklih izkušenj so sedaj sprejeli zakon o gradnji turističnih
naselij, ki določa višino zgradb in kapaciteto ležišč v izogib ponovnemu masovnemu turizmu
in uničenju okolja. Taisti princip so prenesli tudi na območje Alqueve, kjer je pri načrtovanju
razvoja turizma močno prisotna komponenta sonaravnosti. Za Alentejo Litoral je izdelan
Regionalni plan teritorialne ureditve, ki vključuje občine Alcacer do Sal, Grandola, Odemira,
Santiago do Cacem in Sines (Plano Regional de Ordenamento do Territorio do Litoral
alentejano-PROTALI). Pri nadaljnjem razvoju turizma se morajo Alentejani držati omejitev
tega plana in Nautre 2000 (EU). Predvidena je izgradnja 70.000 novih ležišč vzdolž obale, od
katerega je 14.600 že narejenih. Samo v občini Grandola naj bi se odprlo 10.000 novih
delovnih mest. Polotok Troia pa je gonilna sila turističnega razvoja regije. Podjetje Sonae v
partnerstvu z velikim podjetjem Amorim bo zgradilo tu kazino hotel, restavracijo, marino s
150-imi privezi, hotel s 5-imi zvezdicami, jahalni center, kongresni center ter veliko igrišče za
golf. Dela so se začela leta 2006 in naj bi bila končana v 7-ih letih. Investicija je podjetji stala
320 milijonov EUR, zakupljena površina pa obsega 12 000 ha. Kmetje in prebivalci občin
Grandola ter Alcacer do Sal so julija leta 2006 protestirali proti omenjenemu projektu, saj
kljub navedenim problemom v preteklosti ne upošteva naravnih omejitev. (Leitão de Barros,
4o, 2005)
V občini Grandola pa je predviden še en turistični
projekt z imenom Herdade do Pinheirnho, izgradnja
dveh hotelov in ostalih turističnih kapacitet, skupaj z
2 900 novimi ležišči. Ta projekt je zrisal japonski
arhitekt. Opisani novi turistični naselji se bosta
raztezali v pasu 3 km zaščitene obale z Nature 2000.
(Leitão de Barros, 4o, 2005)

Slika 27: Plaže Troie
Vir: http://www.cpme.pt/abs_ai.htm, 2007
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Slika 28: Obala na območju Sinesa
Vir: Bečan, 2006

Slika 29: Vila Nove de Mil Fontes
Vir: Bečan, 2006

S turističnim krajem Vila Nova de Milfontes se začne naravni park, ki se nadaljuje v Costo
Vicentina v Algarveju. Vsega obsega 240 km in je znan po neobljudenosti ter unikatnih
biofizičninih in ekoloških značilnostih v nacionalnem in evropskem kontekstu. Z dvigom
globoke morske vode na površje (poleti) obala ponuja pomembne morske vire in visok nivo
biodiverzitete. V tem pasu najdemo tudi majhne otoke (Pessegueiro ali Baleeira), rtiče (S.
Vicente), lagune (Odeceixe, Aljezur) in estuarij reke Mire. Vse večja pa postaja
zoogeoGrafska pomembnost zaradi južne/severne meje številnih ribjih vrst, pod vplivom
mešanice treh morskih mas: mediterantske, atlantske in tropske. (Visit Portugal, 2005)
♦ Obale rek in vodnih zajetij:
Popotovanje ob reki Sado je mešanica modre barve reke, bele solin in zelene barve pinj, pestri
barvni efekti spremljajo rečne bregove od estuarija ter še dolgo v notranjost. Jeseni in pozimi
estuarij pokrivajo flamingi, zanane so lagune sladke vode Herdade do Pinheira. Posebnost
reke Sado je, da teče od juga proti severu, v nasprotni smeri kot druge reke na Portugalskem,
primerna je za ribištvo in na nekaterih predelih tudi za kopanje. Z 261 vrstami favne na
23.000 ha je območje razglašeno za naravni park. Po estuariju navzgor pa za barkami
nemalokrat priplavajo delfini. (Visit Portugal, 2007)
Dolina reke Guadiane je bila skozi stoletja prizorišče številnih bitk in konkvist in je že od
nekdaj ločevalna linija med Španijo in Portugalsko. Ob toku reke so se ohranili številni
tradicionalni kotički Alenteja, vasi in zaselki z bogato obmejno kulturo: Mourao, Barrancos,
Noudar, Mora, Serpa, Pulo de Lobo, Mertola. Ob rečnem toku navzdol lahko najdemo
alentejanski svet, ki se do danes ni izneveril muslimanskim in rimskim koreninam, ki so
ohranjene v gradovih in obrambnih zidovih večne obrambe pred starim sovražnikom
(Španijo). V občinah Mertola in Serpa se razteza naravni park doline Guadiane. V Pulu do
Lobo najdemo največji slap juga Portugalske, ki se potopi v mirno laguno. Možno je plavanje
(znana je plaža Tapada Grande v Mina de Sao Domingos), spusti s kanuji, popotovanje z
barko. V bližini je tudi nova vas Luz, ki je imitacija stare vasi, katero so potopili s polnjenjem
vodnega zajetja Alqueve. Vaščani so zadovoljni z novimi domovi, vas je postala turistična
atrakcija, v prihodnosti pa načrtujejo še izgradnjo nove šole in športnega paviljona. (Visit
Portugal, 2007)
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Slika 30: Nova vas Luz (Aldeia da Luz)
o
Vir: Info Alqueva, 1, 2006

Slika 31: Nova vas Luz, v ozadju Alqueva in lokacija potopljene stare vasi Luz
Vir: Junta de Freguesia de Luz, 2007

♦ Hribi:
Serra d' Ossa je hribovje SV-dela Alenteja Central, ponuja pa največji nasad evkaliptusov na
Portugalskem, čar mu daje avtohtona vegetacija hrasta plutovca, črnike, vresja in rožmarina.
Znano je tudi po samostanu Sao Paulo, »šarmantnem hotelu v objemu narave«. V Alenteju je
kar nekaj samostanov, spremenjenih v hotele, med njimi tudi samostan Espinheiro v bližini
Evore, opremljen z lastno vinsko kletjo, gastronomskimi jedilniki, bazenom, savnami, fitnes
centrom, ogromnim parkom z rimskimi izkopaninami ... Samega hotela se drži cerkev, ki je za
goste hotela vedno odprta, vstop vanjo pa je mogoč tudi s hodnika hotela. Hotel ima 5 zvezdic
in je tudi prizorišče kongresov ter poslovnih srečanj.
Serra de Sao Mamede je
najvišje in najsevernejše
hribovje Alenteja (1025 m).
Tukaj se pohodniki lahko
povzpnejo na najvišji vrh
južno od reke Tejo, hkrati
pa je to naravni park, znan
po izjemni biodiverziteti.
Rastline kažejo razliko med
Slika 32: Hotel Espinheiro
severom in jugom, tu
Vir: Bečan, 2006
uspevajo vinska trta, hrast
plutovec, črnika, oljke in
sadovnjaki. Najde se tako
Slika 33: Sprejemnica hotela Espinheiro
Vir: Bečan, 2006
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apnenec kot tudi skrilavec in granit. (Visit Portugal, 2007)
Območje je dobra razgledna točka nad pokrajino Portugalske in na drugi strani Španije,
ponudbo pa krepijo kulturne in zgodovinske znamenitosti.
♦ Tradicionalne alentejanske vasi in artesenato
To so vasi, ki so dosegljive preko sekundarnih cest, ki še vedno ohranjajo tradicionalni izgled
in proizvode visoke kvalitete. Vasi so bele, ponavadi z modrimi in rumenimi linijami, kot
ostanki arabskega sloga. V teh vaseh je mogoče prenočiti v hišah ruralnega turizma. Nekaj
tovrstnih vasi: Aldeia de Evoramonte, Aldeia do Telheiro, Aldeia de So Gegorio, Vila de Pias,
Aldeia de Santa Susana, Aldeia de Flor da Rosa ...
Tapiserije, vezenine in preproge iz Arraiolosa ter Portalegra so dragulj portugalskega tekstila.
(Visit Portugal, 2007)
♦ Arheologija
Alentejo ima ponuditi številne arheološke ostanke iz prazgodovine pa vse do obdobja
Rimljanov. Vse se začne blizu Evore. Megalitski »stebri« z vgraviranimi simboli so ostanki
iz časa prve poselitve 25 000 let nazaj.
Nedaleč stran leži rimska vas Sao Cucufate, sredi
hrastov plutovcev in črnike. Blizu morja v križišču
štirih strateških poti (med Sinesom, Bejo, Alcacer
do Sal in Lagosom) se nahaja Mirobriga, v zlati
dobi romarski kraj. Tukaj je tudi forum romanum
(javni trg, politično administrativni in religiozni
center), ostanki templja, posvečenega Veneri.
Mogoče si je ogledati še ostanke javnih kopališč,
kanalizacijskih sistemov, ... Mirobriga ima še vedno Slika 34: Megalitski stebri, Gualdalupe
edini popolni hipodrom v državi, kjer so se dogajale Vir: Bečan, 2005
konjske dirke s kočijami. (Visit Portugal, 2007)
♦ Gastronomija in tradicionalni prehrambeni proizvodi
Pri
tradicionalnih
prehrambenih
proizvodih je dobro viden vpliv Feničanov,
Grkov, Rimljanov in Arabcev. Ta ljudstva
so prinesla v Alentejo mediteranske
prehrambene navade, ki temeljijo na kruhu,
oljčnem olju in vinu.
Vina: v okviru vinskih poti so pomembne
postaje Fundacao Eugenio de Almeida v
Evori, Herdade dos Coelheiros v Igrejinha,
Arraiolos, Roquevale, Monte Branco,
Rednodo, Herdade so Esporao, Reguengos,
Monsaraz. Ti kraji se ujemajo z določenim
regionalnim območjem, kjer pridelujejo
vina s poreklom (DOC). (Vinhos do
Alentejo, 2006)
Karta 26: Tri glavne vinske poti v Alenteju
Vir: Vinhos do Alentejo, 2006
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Oljčno olje: pot oljčnega olja vodi iz Moure, kjer je muzej oljčnega olja z razstavo starih
načinov pridelave in tradicionalno tehnologijo, nadaljuje se skozi Alentejo Interior in Norte
Alentejo (od juga proti severu). Nekoliko gost z barvo zlata ali za odtenek zelene – to je
oljčno olje iz Alenteja. (Visit Portugal, 2007)
Sir: značilni alentejanski siri, Queijo da Serpa, Evora, Nisa, so posebnega vonja, ponavadi so
narejeni iz ovčjega mleka, ponekod tudi iz kozjega, in so praviloma nekoliko pikantni.
Sladice: sladice iz Alenteja imajo samostanske korenine, narejene so na bazi jajčnega
rumenjaka, mandeljev in sladkorja (včasih tudi z dodatkom medu in cimeta). Alentejani
pravijo (ga. Gertrudes Rosado, 2006), da so redovnice v samostanih potrebovale jajčni beljak
za utrjevanje belih pokrival, ostali so jim rumenjaki, zaradi katerih so nastali številni recepti
in skoraj vsako mesto ali vas slovi po svoji tipični sladici (Evora, Beja, Elvas, Vila Vicosa).
(Visit Portugal, 2007)
Alentejanske jedi: turisti, predvsem Portugalci, izredno cenijo alentejansko mediteransko
kuhinjo s stalno dodanimi zelišči peteršilja, origana in koromača. Dve izmed najbolj poznanih
jedi Alenteja sta »Sopa do pao« (kruhova juha) in »Porco alentejano« (svinjsko meso s
školjkami) (Visit Portugal, 2007). Sem in tja so restavracije tudi v tipičnih rustikalnih
objektih (npr. vetrni mlin pri Evori), vendar so tovrstni predelani objekti šele začetki.
♦ Šport in rekreacija v Alenteju:
V Evori se turist lahko preizkusi v adrenalinskem športnem padalstvu, letališče pa je primerno
tudi za turistične lete in je pogosto prostor letalskih mitingov (Portugal Air Show).
Alentejo je znan po kartingu, ki je postavljen v Evori, Portalegru, Santo Andre, Serpi. Dosegal
naj bi hitrosti tudi do 150 km/h, vsa našteta mesta pa imajo zunanji kartodrom.
Evora poleg padalstva ponuja tudi lete z balonom. Vodna zajetja so primerna za jet ski,
surfanje in vodno smučanje, reki Sado in Guadiana pa sta znani po vožnjah s kanuji. Po regiji
so urejene kolesarske poti v naravi zelo pogoste, predvsem v Alenteju Central so tudi
konjušnice. Konji so znani po čisti pasmi (lusitanos), možne so učne ure jahanja ter ježa po
pokrajini. Tovrstna jahalna potovanja se ponavadi začnejo ob vodnem zajetju Maranhao in se
vijejo po alentejanskih reliefnih valovih. Konjušnica v Alter, ki jo je ustanovil D. Joao V leta
1748, naj bi bila najstarejša na svetu, le-to potrjuje starodavno tradicijo vzreje konj. V Santu
Andre je mogoče videti pravi safari v Badoca Parku, s tigri, žirafami, zebrami ... Alentejo
ima na voljo tudi nekaj malih igrišč za golf, vendar je regija Algarve pri tem prehuda
konkurenca. (Visit Portugal, 2007)
♦ Termalni turizem
Termalni turizem sicer v Alenteju ni dobro razvit, regija ima dve termalni točki v Fronteiri in
Nisi. Prve terme (Termas Cabeco de Vide) so mirna lokacija, skoraj oaza na alentejanski
ravnini, termalna dejavnost pa naj bi tu delovala že v času Rimljanov. Druge terme (Termas
da Fadagosa de Nisa) pa se nahajajo v regiji, kjer reka Tejo omejuje občino Nisa, prav tako so
zgodovinskega pomena, blizu pa se nahaja tudi kompleks iz megalitika S. Gens. (Visit
Portugal, 2007)
♦ Ruralni turizem
Alentejo ima s svojimi potenciali dobre možnosti za razvoj ruralnega turizma.
Pri ruralnem turizmu gre za ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot skozi prestrukturiranje
graščin in rustikalnih hiš, opuščenih šol, hiš nekdanjih gozdnih čuvajev, pastirskih zatočišč,
mlinov na veter, vodnih mlinov …Gre za dinamizacijo kulturnega življenja, izboljšanje
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kvalitete življenja lokalnega prebivalstva in omiljenje regionalnih asimetrij, ustvarjanje
delovnih mest ter za sonaravni razvoj, s tem pa se ohranja tudi urejenost območja.
Že konec 19. stoletja so urbane elite hodile počitnikovat na svoje posesti v ruralnih območjih,
kjer so prakticirali športni lov ali jahanje konj. Sicer pa je ruralni turizem v Alenteju vzniknil
sredi 90-ih let, najprej v Altem Alenteju, nato pa še v Alenteju Central, povezan pa je bil z
alentejanskimi vzpetinami (montes). Do takrat je imel Alentejo le 5 podeželskih hiš in le 1
ruralni hotel (Monsaraz). Značilnost teh ruralnih turističnih kapacitet je ta, da vzniknejo na
območjih z minimalnim ali ničnim št. hotelov, v takih območjih tudi pridejo do izraza in bolje
uspevajo. Povprečna zasedenost je nad zasedenostjo hotelov in ostalih penzionov. Velikokrat
so ruralni turistični objekti prisotni tudi v zaščitenih območjih v obliki »naravnih hiš« (casas
de natureza) in »odmaknjenih hiš« (casas de retiro). Ti dve obliki sta bili definirani z
zakonodajo leta 1999. Sicer pa so oblike ruralnih turističnih kapacitet zakonsko opredelili
1989, leta 1997 pa so dodali še možnost večje oblike (ruralni hotel do 30 sob). Danes pa
zaradi vse večje zahtevnosti povpraševalcev v ruralnem turizmu ne zadostuje samo ponudba
sob, knjižnih salonov, glasbenih in bralnih prostorov, varstva otrok. Ponudniki so ponudbo
morali dopolniti s prostori za rekreacijo, bazeni, savnami, solariji, igrišči za tenis, ribiškimi
barkami, kolesi, jahanjem konj, minigolfom, vodenimi ogledi po tematskih poteh (kruhova,
oljčna, vinska ...). (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Prenekatere kapacitete ruralnega turizma so dosegle nadstandard in temu primerna je tudi
cena.
K razvoju ruralnega turizma je močno vplivala EU (zadnji dve finančni obdobji) s skupnimi
okoljskimi politikami in ureditvami ruralnega prostora ter razvoja v smislu elementa dediščine
kot aduta. Ljudje iz mest so začeli dojemati ruralno okolje kot možnost oddiha, sprostitve.
Vedno bolj se izgrajuje komercialna ponudba prenočišč, restavracij in ostalih prostočasnih
aktivnosti. Razvoj ruralnega turizma je prinesel v ta odročna območja boljšo infrastrukturo,
opremljenost z osnovnimi dobrinami ter storitvami, izboljšano dostopnost ter komunikacije.
To so elementi, ki pa jih urbana populacija, domača in tuja, potrebuje za osnovo.
Številna ruralna območja, ki so se soočala s težavo nizko donosnih tradicionalnih aktivnosti,
so se z velikimi pričakovanji spustila v prestrukturiranje lokalnega gospodarstva (odpiranje
novih delovnih mest, četudi za polovičen delovni čas, vrednotenje in naraščujoči dobiček
domačih obrtnikov, ki izdelujejo artesenato in ga promovirajo kot nekaj originalnega ter
kakovostnega ...). Ruralnega turizma so se oprijela tudi bolj spretna manjša podjetja iz drugih
sektorjev in nekateri bolj dinamični kmetovalci. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Nekaj dobro uspelih primerov na področju ruralnega turizma:
- Podjetje Companhia das Lezirias, nahaja se v
NUTS 3 Leiziri do Tejo. Je največje državno
kmetijsko podjetje, z več kot 10 000 ha zemlje,
dobrimi naravnimi pogoji, dobro lokacijo na
območju zaščitenega okolja metropolitantske
periferije, ki razvija konkurenčne kmetijske sisteme
ter prideluje kvalitetne produkte (riž, vino, oljčno
olje, meso, med).

Slika 35: Pedagoška kmetija v okviru Companhia das Leiziras
Vir: Companhia das Lezirias, 2007
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Svojo aktivnost je razširilo s turizmom in prostočasnimi dejavnostmi: rekreativno jahanje,
športno jahanje, konjušnica je delovala že v 19. stoletju in je še vedno specializirana v čisto
pasmo konj (lusitano), urejene jahalne in kolesarske poti, poti za vožnjo z džipom, plezanje,
kanu, »PaintBall«, izleti z motorjem, ... Organizirajo počitniške kampe, dokončan pa je tudi
že projekt pedagoške kmetije, v delu pa je še hotel, 12 bungalovov in majhna stavba
agroturizma. (Companhia das Lezirias, 2007)
Infrastruktura obsega pokrit prostor za šolo jahanja (400 oseb), paviljon za lov (120–150
oseb), avditorij (100 oseb), zunanje prostore (5000 oseb) in premične pokrite prostore (2000
oseb). (Companhia das Lezirias, 2007)
- Blizu Santa Clara-a-Nova v občini Almodovar je na kmetiji z 17,5 ha lastnik ustanovil park
ZOO natura, to je tematski park domačih in gozdnih živali (merjasci, lisice, prašiči, konji,
osli, ovce, koze, pavi, noji, kokoši, race, purani, jerebice, fazani, golobi, gosi ...).
S tem parkom privablja obiskovalce, predvsem navdušene otroke, ki lahko park odkrivajo na
več načinov: peš skozi označene poti s počitkom ob jezeru pod drevesi, pri tem spoznavajo
podobo življenja in dela na deželi, staro kmetijsko pohištvo in objekte za domačo uporabo,
učijo se izdelovanja artesenata, tradicionalnih iger. Na koncu pa obiskovalci lahko kupijo
domače proizvode: kruh, sir, med, likerje in žgane pijače. (Medeiro, Actividades Economicas,
2005)
- Prejšnja dva primera pa se razlikujeta od parka v Redondu. Na posestvu s 160 ha, ob
vodnem zajetju Vigia, med vasema Redondo in Monsaraz, so postavili hotele, zaselke z
individualnimi rezidencami (150), 2 hotela z bazenom, igriščem za golf, igrišči za tenis,
trasami za jahanje konjev, območji za lov, ribolov in razvili tudi druge navtične aktivnosti.
(Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
4.2.2.3. Kako v bodoče …
Leta 2001 je Center za razvojne regionalne in urbane študije izdal Plan za turistični razvoj
Alenteja, po katerem naj bi bil turistični potencial Alenteja povezan s širokim potencialom
primarnih turističnih virov, s poudarkom na ostankih iz zgodovine in etnologiji. Poleg vinske
poti se pripravlja še pot okusov (Rota dos Sabores) in pot fresk (Rota dos Frescos).
Med največje priložnosti turizma v Alenteju poznavalci štejejo golf igrišča. Na konferenci o
klimatskih vplivih na Alentejo (februar 2006) so ekonomisti izpostavili možnost namakanja
večjih površin golf igrišč iz vodnega zajetja Alqueve, saj bi se s to donosno dejavnostjo regija
finančno okrepila, vendar pa so temu nasprotovali predstavniki kmetov, ki nestrpno
pričakujejo izgradnjo namakalnih kanalov in se jim poraba vode za golf igrišča zdi
nespametna, celo nevarna naložba. Kot drugo možnost turističnega razvoja strokovnjaki
poudarjajo multiplo uporabo zajetja Alqueve kot odgovor bodočim turističnim potrebam,
možnost tržne niše pa so našli tudi v ustvarjanju različnih prostočasnih aktivnosti, povezanih z
osvajanjem novih znanj. Bolje bi bilo izkoristiti tudi bližino velikih trgov turistov, paralelno
pa bi bilo potrebno izboljšati dostopnost in transport. Z naraščujočim zanimanjem za
turistično preživljanje časa v naravi in z večjim vrednotenjem pokrajinskih elementov se
poraja tudi bojazen nekontroliranega masovnega turizma, predvsem v zaščitenih območjih ter
s tem degradacija naravnega in kulturnega okolja. Stvari otežuje tudi sezonskost turizma v
Alenteju, kar pomeni večje koncentracije turistov v poletnih mesecih, pozimi pa je obisk
minimalen. Strah je prisoten pri možnostih pridobivanja rizičnega kapitala v prihodnje,
predvsem začetnega, katerega dobiček ni takojšen, ter zaradi ostarevanja prebivalstva. Slednje
je problematično v smislu pomanjkanja ljudi, ki bi investirali, novih idej, kar pa je glede na
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dokaj nerazvit turizem v Alenteju še kako pomembno. (Plano Regional de Inovaςão do
Alentejo, 2005)
Mislim, da bi regija lahko bolje razširila smer know-how turizma, glede na nekatera
specifična podjetja in produkte, ki jih ponuja: »vas fotovoltažnih celic« v Mertoli, bodoča
tovarna za gradnjo letal v Evori, EDIA – podjetje, ki se ukvarja z infrastrukturo Alqueve,
vetrne elektrarne ... Nekaj dodatnih možnosti bi regija dobila tudi s preureditvijo nekaterih
rudnikov v turistični namen ter z razširitvijo ruralnega turizma, za zdaj pa so prenočitvene
kapacitete slednjega kar precej drage.
Alentejo ima premalo učinkovito prezentacijo svoje ponudbe na nacionalnem nivoju, zelo
dobra prezentacija pa je na regionalnem nivoju, kjer ima tudi svojo regionalno turistično
agencijo (Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo) s panevropskim klicnim
centrom.
V bodoče bi bilo morda dobro vzpostaviti več povezav med turističnimi ponudniki, da bi bila
lahko ponudba bolj celostna.
Za primer tendence razvoja alentejanskega turizma navajam nekaj ukrepov-akcij iz
Regionalnega operativnega razvojnega programa Alenteja za finančno obdobje 2000/06:
Izboljšanje atraktivnosti lokacij:
- ureditev parkov, tržnic in razstavnih prostorov,
- ustanovitev centrov artesenata,
- ureditev in ustanavljanje kamping parkov in drugih turistične nastanitev, ki pa naj bi bili
locirani izven zaščitenih območij,
- akcije v smeri opredelitve turističnih območij,
- akcije za boljši izkoristek termalnih vod,
- akcije za obogatitev predlogov turističnih krajev, plani ureditve vodnih zajetij, plani in
študije na regionalnem ali lokalnem nivoju.
¾

¾ Koherenca in razvoj regionalnih kapacitet:
- študije na območjih, ki so povezana z izkoriščanjem regionalnih virov ter na področju
urejanja teritorija,
- študije vplivov na okolje, tržne raziskave,
- študija identifikacije in izkoriščanja kapacitet regionalne odličnosti,
- ovrednotenje in obnovitev tradicionalnih tehnik,
- certifikacija tradicionalnih proizvodov,
- realizacija razvojnih akcij, promoviranih s strani regionalnih združenj,
- akcije regionalne promocije,
- iniciative na območju vaškega turizma, vključujoč mrežo nastanitev v obnovljenih hišah s
tradicionalnimi karakteristikami,
- realizacija promocijskih dogodkov, predvsem tržnic, gospodarskih tekmovanj, srečanj
podjetij, seminarjev,
- akcije medregionalnega sodelovanja na različnih področjih.
(Programa Operacional Regional do Alentejo, 2005)
¾ Specifične akcije teritorialnega vrednotenja
Akcije A-turistični razvoj:
- konstrukcija, remodelacija in adaptacija infrastrukture in opreme za izvajanje hipijskih
aktivnosti ter za razvoj dodatnih aktivnosti,
- akcije podpore realizaciji turističnih dogajanj,
- projekti infrastrukture in opreme za termalni razvoj,

121

- akcije podpore ohranitvi in zaščiti okolja naravnega parka Serra de S. Mamede.
(Programa Operacional Regional do Alentejo, 2005)
4.2.3. INDUSTRIJA
4.2.3.1. Razvoj portugalske industrije
Prvo polovico 20. stoletja je zaznamovala svetovna gospodarska kriza med obema svetovnima
vojnama. Na Portugalskem je politika sledila korporativistični doktrini, ki je zagovarjala
nacionalne interese. Država se je razširila na področja proizvodnje z naslednjimi ukrepi
(Medeiro, Actividades Economicas, 2005):
- zaščitila je industrijo pred notranjo in zunanjo konkurenco (»Lei do condicionamento
industrial«),
- zagotovila je nizke stroške proizvodnje (fiksacija plač, odprava določenih pravic delavcev,
ugodne cene primarne materije kontinentalnega ali kolonialnega izvora ...),
- investirala je v infrastrukturo (transport, komunikacije, energija, komunala ...),
- podeljevala je finančne spodbude in nadzorovala ugodnosti za investicije.
50-leta so bila odločilna za razvoj procesa industrializacije na Portugalskem. Prvi plan
gospodarskega napredka (I Plano de Fomento 1953-1958) je pokrival dve področji:
*investicije v infrastrukturo, pomembno za industrijski razvoj (npr. električna energija),
*spodbude osnovnim industrijam, kot so kemična, papirna, železarska, težka kovinomehanska
ter podpora razširitvi proizvodnje ostalih že obstoječih industrij (cement, barve, naftna
rafinerija) (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Industrijsko ekspanzijo pa je spremljala centralizacija kapitala, ki se kaže v utrditvi dveh
glavnih nacionalnih gospodarskih skupin CUF in Sommer/Champalimaud. Ti dve sta
najmočneje investirali v velika podjetja. Še vedno pa so obstajala mnoga majhna podjetja brez
kakršnega koli velikega pomena pri tehnološkem razvoju ali pri relevantnosti delovnih mest.
Konec 50-ih let je v popisu bilo zabeleženih 71 000 podjetij, zaposlovala so 580 000 ljudi. 33
% ljudi je bilo zaposlenih v tekstilni industriji in industriji oblačil, 16 % v prehrambeni
industriji, 9 % v lesni industriji in industriji plute, 8 % ljudi je bilo zaposlenih v proizvodnji
materiala za transport. Podjetja so bila v glavnini majhna, izkoriščala so primarno materijo,
impulzi s strani države pa v tem obdobju še niso imeli pomena.
1960–1974 nastopi zlata doba industrijskega razvoja, povezana z vstopom v evropsko
gospodarsko povezavo EFTA (European Free Trade Association) januarja leta 1960.
Evropski trg in konkurenca sta pomenila poglobitev specializacije proizvodnje.
1959–1964 je bilo obdobje drugega plana gospodarskega napredka (II Plano de Fomento),
tretji načrt rasti gospodarstva 1965–1967 je reviziral zakon (Lei de Condicionamento
Industrial), ki je zmanjšal število industrijskih aktivnosti, aktivnosti pa razširil tudi na
področje kolonij. 1963 vrednost industrijske proizvodnje prvič preseže vrednost kmetijske.
Portugalci so se usmerili v izvoz z miselnostjo, da je treba izvoziti več kot uvoziti. Navezali
so stike z VB, Švedsko. Odprtje je bilo postopno, zaradi zaščite proti konkurenci evropskega
prostega trga. Portugalska se je odprla neposrednim investicijam iz tujine, pri tem pa
izkoristila lastne prednosti, kot so naravni viri in stroški dela. Tujci so investirali v industrijo
tekstila, telekomunikacije, elektronske komponente, avtomobilsko industrijo (vse, kar je že
obstajalo). (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Tretji plan gospodarskega razvoja je dajal poudarek privatni iniciativi. Država pa je bila še
naprej aktivna z intervencijami neposredno v gospodarsko sfero. Konstantno investira v Sines
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in narejen železarski plan (M.Vale, 1999). Po J. S. Lopes je bruto dodana vrednost (VAB) v
predelovalni industriji 9,2 %, med letoma 1960 in 1973 je prisoten porast produktivnosti
delovne sile (7,3 % na leto). To je bila posledica uvajanja naprednejše tehnologije,
modernejšega načina dela in povečanja tovarniških enot razvitih sektorjev z večjim
prihodkom. Tradicionalna industrija pa je pričela zgubljati težo v proizvodni shemi
(prehrambena industrija, industrija pijač, lesna in pohištvena industrija), z izjemo tekstilne
industrije in industrije oblačil, ki se je razširila na Portugalskem zaradi zunanjega
povpraševanja. Industrija se je zgostila na severnem obalnem predelu države (Aveiro-PortoSetubal). Sicer je v tem času še vedno prevladovala zaposlitev: primarni, sekundarni, terciarni
sektor, z izjemo omenjenih obalnih predelov, severno od Lizbone. Tam je prevladoval,
sekundarni sektor, v Lizboni pa že sekundarni in terciarni. (Medeiro, Actividades
Economicas, 2005)
Na podlagi industrijskega razvoja v začetku 70-ih let je J. Ferrao (1987) dobro razdelil
Portugalsko:
1. Mesti Lizbona in Porto: območja z vodilnimi funkcijami industrijske aktivnosti
države, z močno koncentracijo sedežev podjetij in najbolj kvalificirano delovno silo.
2. Metropolitansko območje Lizbone in Porta s podaljški do Brage in Aveira. To so
močno industrializirana območja z zelo občutljivimi industrijskimi enotami.
Razlikujejo se glede na območje z večjo prednostjo vrednotenja kapitala, to je
območje Lizbone,
povezano s sektorialno sestavo, inovacijsko dinamiko in
internacionalizacijo. Na območju Porta s podaljški so koncentrirana jedra močnejše
specializacije v tradicionalne industrije.
3. Območja, ki so glede na prejšnja periferna. Prostor je malo industrializiran, vendar s
tendenco dviga sodelovanja pri zaposlitvi in v proizvodnji. Ta tendenca nastane zaradi
prostorske dekoncentracije metropolitantskih območij. Prednosti teh perifernih
območjih temeljijo na naravnih virih, bližini in dostopnosti, manjših stroških delovne
sile in ponudbi zemljišč po ugodnejših cenah. V to območje lahko štejemo povezavo
Lizbona-Evora.
4. Stara industrijska območja obalnih distriktov – industrijski poli v ruralnih območjih,
katerih razvoj je temeljil na ponudbi naravnih virov (primarna materija za tekstil, papir
ali steklo), energiji in dobremu dostopu.
5. Stara industrijska območja notranjih distriktov – izhajajo iz podobne situacije kot
prejšnja, vendar so temelječa na lokalnem družinskem principu, skoraj popolno
odvisna od tekstilnega sektorja.
6. Sedeži distriktov – območja, ki ponujajo prednosti aglomeracije (trg, delovna sila,
storitve ...) in s tem privlačijo investicije. Ti investitorji izkoriščajo malo kvalificirano
delovno silo, delavce slabo plačujejo. Predvsem za tuje investicije pa je značilno tudi,
da se slabo integrirajo v regionalno in lokalno gospodarstvo.
7. Ruralna odmaknjena območja – območja z malo ali nič industrijske pomembnosti za
državo. V to skupino območij lahko uvrstimo večji del Alenteja, razen središč
distriktov.
8. Intenzivne investicije v ruralnih območjih. To je dodatni razred, ki predstavlja točke
večjih investicij v ruralnem območju. V Alenteju je dober primer za ta območja Sines.
Globoke spremembe v industriji so se na Portugalskem zgodile s 25. aprilom 1974, z
mednarodno gospodarsko krizo. Rast industrijskih proizvodov se je drastično zmanjšala po
letu 1973. Srednja letna gospodarska rast je bila v obdobju 1948–1973 7 %, med letoma
1973–1990 pa le 2,5 %. Na padec je vplival neugoden razvoj v mednarodnem gospodarstvu
in pomanjkanje dinamizacije v notranjem povpraševanju. (Medeiro, Actividades Economicas,
2005)
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Gospodarska kriza glavnih držav/destinacij portugalskega izvoza se je odražala v zmanjšanju
povpraševanja. Situacijo so zaostrili tudi »azijski tigri«, ki so usmerili njihov izvoz predvsem
v proizvode, ki so bili tudi specializacija portugalske industrije (tekstil, oblačila, obutev).
Težka nacionalna industrija (železarstvo, petrokemična industrija, konstrukcija ladij) je bila
prizadeta zaradi svetovnega naftnega šoka in tehnoloških sprememb. Letna srednja rast dviga
produktivnosti dela ni presegla 1,1 % (1973–1990) v nasprotju s 7,3 % (1960–1973) (J.
S.Lopes, 1996). Povratek prebivalstva iz starih kolonij in konec migracijskega cikla v Evropo
sta povzročila rast zaposlitve v industrijskem sektorju, kar je v nasprotju z dogajanji v drugih
državah Evrope (P. Lains, 2003).
Kljub globoki spremembi, ki je nastala zaradi revolucije 25. aprila 1974 (demokracija), ni
prišlo do velikih sprememb v vodenju državne industrijske politike (J. S. Lopes, 1996).
Država ni investirala v prestrukturiranje industrijskih sektorjev in ni dosegla dviga
produktivnosti, ki so jo dosegle države zahodne Evrope. Politični faktorji so bili zelo
pomembni pri hitri nacionalizaciji, ki se je zgodila po revoluciji. Obdobje med 1976 in 1982
je bilo dramatično za javne finance in industrijsko politiko, to je bil odgovor skupnemu
gospodarstvu, sledilo je razvrednotenje denarja za promocijo izvoza in omejitev potrošnje
uvoženih dobrin. Slednje je zaustavilo tudi uvoz opreme in materiala, pomembnih za
industrijski razvoj.
Profil industrijske specializacije je doživel nekaj sprememb med letoma 1973 in 1980. Rast so
doživeli lesni sektor, pohištveni, papirna industrija in pridelovanje mase za papir, kemična in
gumarska industrija. Status quo ohranijo prehrambena industrija, industrija pijač in tobaka,
tekstilna industrija, industrija obutve in oblačil, kovinski proizvodi, stroji in transportni
materiali. Ta industrija je prispevala več kot 3/5 k bruto dodani vrednosti (VAB) predelovalne
industrije v letu 1980. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Evolucija strukture industrijske zaposlenosti po 1974 ilustrira težavnost ureditve tekstilne
industrije, oblačil in obutve, ki je potrebovala desetletje, da se je ponovno vrnila k dvigu
stopenj, registriranih leta 1973. Ponoven dvig tega sektorja je odraz zunanjega povpraševanja
zaradi specializacije v industrijo, odvisno od slabo kvalificiranega dela in slabega prihodka.
Izdelovanje kovinskih produktov, strojev in transportnega materiala je bilo nekoliko bolj
uspešno, kar je bilo jasen rezultat procesa urbanizacije, ki je stimuliral povpraševanje v tem
sektorju, in spremembo za bolj hitro industrializacijo. V tem sektorju so se začeli kazati
pomembni tokovi neposrednih tujih investicij z veliko kapaciteto novih delovnih mest (npr.
avtomobilska industrija). Med ostalimi sektorji se je zmanjšala lesna in pohištvena industrija,
razvila pa se je prehrambena industrija, industrija pijač in tobaka.
GeoGrafski odraz teh transformacij je povzročil splošno rast zaposlitev v industriji ter
terciarnih dejavnosti v različnih distriktih države. Hkrati je upadala zaposlitev v primarnem
sektorju. Prebivalstvo se je zgostilo v urbani bipolarizaciji Lizbone in Porta ter litoralnem
pasu. Po J. Ferrao dinamika industrijskih področij v 70-ih letih kaže rast zaposlitev v industriji
metropolitanskih območij Lizbone in Porta ter sedežev distriktov ruralnih območij, ostala
ruralna območja pa so stagnirala.
Pri tem izstopa Sines, ki je rezultat velikega industrijskega projekta v 60-ih letih in prispeva k
formaciji razvojnega pola v Alenteju Litoral. (J. Ferrao, 1987).
Poizkusi povečanja aktivnosti v velikih industrijskih enotah (petrokemična industrija v
Sinesu, železarstvo, konstrukcija ladij v Setubalu) niso obrodili sadov. Na drugi strani pa ni
bilo mogoče ujeti novih investicij, ki so bolj usmerjene v sodobnejšo tehnologijo. Javna
podjetja se niso poslužila večjih sprememb, ne organizacijskih in ne tehnoloških, glavne
skupine privatnikov pa so se zanimale predvsem za industrijske dejavnosti. J. S. Lopes (1996)
je zaključil, da je bilo prestrukturiranje portugalskega industrijskega sektorja zelo skromno. V
začetku 80-ih let je bila gospodarska situacija na Portugalskem zelo zaskrbljujoča in samo
priključitev Evropski gospodarski skupnosti leta 1986 je omogočila razširitev in
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modernizacijo gospodarstva. Razvila je industrijsko strukturo, saj je omogočila večjo
specializacijo in teritorialno razpršitev aktivnosti. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
4.2.3.2. Industrija v Alenteju
V sekundarnem sektorju je bilo v Alenteju leta 2004 zaposlenih 24,8 % vseh zaposlenih ljudi
v regiji. To je pod povprečjem kontinentalne Portugalske, ki znaša 34 %. (INE, 2006)
Industrija v Alenteju predstavlja približno 25 % celotnega prihodka regije. V splošnem je
slabo produktivna in ponuja malo zaposlitev. V 90-ih letih po vstopu Portugalske v EGS so
investicije v industrijski sektor obšle Alentejo. Tovarna največje investicije »Avto Evropa« je
bila zgrajena sredi 90-ih let na obrobju regije v Palmeli, zato so tja hodili na delo delavci
predvsem iz Alenteja Central.
Z uvajanjem nove industrije in inovacij ima ta regija veliko problemov. Tveganje je višje
zaradi stare demoGrafske strukture, šibke izobrazbene strukture prebivalstva, oddaljenosti od
trga in še neizpopolnjene infrastrukture, katera je nujno potrebna za kvalitetni razvoj
industrije. Za vzpostavitev industrijske stabilnosti in povečanje denarnega priliva menim, da
je najprej smiselno razviti obstoječe, že uveljavljene industrijske panoge, ki jih ljudje bolje
poznajo.
Osredotočila sem se na predstavitev najbolj donosnih industrijskih panog v regiji.
a) Industrija pridobivanja surovin:
Portugalska
(kontinent)
1 194
11 210

1998
Št. aktivnih enot
Zaposleni

št.
št.

Vrednost
proizvodnje

10
EUR

296
4 305

(Alentejo/kontinent)
%
22,5
38,4

264 608

33,9

Alentejo

3

781 200

3

10 ton
1 487
495
33,3
3
10
121 880
107 391
88
EUR
3
10 ton
92 544
6297
6,8
3
Kamnolomi
10
500 236
141 475
28,3
EUR
3
10 ton
652 614
56 359
8,6
3
Vodni izviri
10
158 888
15 742
9,9
EUR
Preglednica 47: Industrija pridobivanja glavnih surovin, po št. zaposlenih, proizvodnji in dobičku
Vir: Portugal-Industria Extractiva, 2000.
Rudniki

Rudniki: Alentejo je leta 1998 predstavljal 88 % vseh rudnikov na Portugalskem. K temu je
prispevala pozicija regije, ki leži na liniji pirita Iberskega polotoka. Najpomembnejši je v
nacionalnem pomenu rudnik bakra (Neves Corvo). Poleg tega je v letu 1998 v Alenteju
delovalo še 6 rudnikov (baker, železo-manganova ruda, rudnik kositra in kremena, občasno
tudi ortoklaza). Kremen in ortoklaz uporabljajo predvsem v keramični industriji in za izvoz.
Rudnik bakra Neves Corvo so začeli izkoriščati leta 1988, nahaja se v Baixu Alenteju (Beja).
Kositer v taistem rudniku pridobivajo od leta 1990. S padcem cene bakra na mednarodnem
trgu je konec 90-ih let upadla tudi količina izkopa. Upadla je tudi količina pridobivanja ostalih
rud. (Estudo para definiςão de uma base economica para a região do Alentejo, 1996)
Zaloge v rudniku Neves Corvo so ocenjene na izkoriščanje do leta 2017 za baker in do 2030
za cink, z letom 2004 pa je država prodala svoj delež. (Portal do governo, 2007)
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Ruda
Bakrova ruda
Železo-manganova ruda
Kositrova ruda
Kremenova ruda
Ortoklaz

3

3

10 ton
5 378,4
160,2
66,2
10,4
2,5

10 EUR
1 384 504
3 890
127 652
104
79

Preglednica 48: Proizvodnja glavnih surovin (1989–1998)
Vir: Portugal-Industria Extractiva, 2000.

Portugalska je v letih 2000–2006 največ investirala v rudnike z radioaktivno rudo, katerih pa
v Alenteju ni. Temu je namenila 49 % vseh investicij. Nadalje je namenila 26 % vseh
investicij za rudnike polimetaličnih sulfitov. (EDM, 2007)
Sicer pa so v Alenteju v okviru finančnega
obdobja (2000/06) bili predvideni projekti:
faza okoljske obnove območja rudnika Sao
Domingos, okoljska obnova starega območja
rudnika Lousal, readaptacija projektov na
območju rudnika Aljustrel in ponovna oživitev
vseh faz (1, 2, 3, 4, 5), projekt okoljske prenove
starega rudnika Caveira. Zastavljeni cilji so bili v
večini vsi doseženi, vsi projekti se bodo
nadaljevali tudi v naslednjem finančnem obdobju
z dodanimi posegi v ostala rudarska območja
Slika 36: Kisla voda, ki se je nabrala na območju rudnika Sao
Domingos
Vir: EDM, 2007

Alenteja (linija Pirita in Ossa Morena) na rudnikih: Gouveia de Baixo, Orada, Chanca,
Montinho, Barrigao, Ferragudo, Cercal, Rosalgar, Azenhas. (Programa Operacional Regional
do Alentejo, 2005)
Kamnolomi: predstavljajo 28 % vrednosti pridobljenih kamnov na Portugalskem in 54 %
celotne vrednosti industrije pridobivanja surovin Alenteja. Kamnolomi so locirani na
največjem portugalskem nahajališču »kristalnega apnenca« (calcarious cristalinos), na liniji
Estremoz-Borba-Vila Vicosa, kjer pridobivajo marmor nacionalnega in internacionalnega
slovesa, rožnate, krem in bele barve. V manjši količini pridobivajo marmor tudi v Viana do
Alentejo in Trigaches (Beja), kateri je zelenkaste in sive barve.
Okrasni granit dosega 10 % vrednosti proizvodnje na Portugalskem, pridobivajo ga v
Portalegru (Apalhao, Santa Eulalia, Monforte). Portugalci uporabljajo granit za tlakovanje
cest, tradicijo tlakovanih cest z vtlakovanimi valovi še danes skrbno ohranjajo.
Proizvodnja omenjenih okrasnih kamnov v Alenteju predstavlja 39 % celotne količine
pridobljenih kamnov na Portugalskem in 61 % celotne vrednosti.
Manj pomembno je pridobivanje okrasnega skrilavega glinavca (xisto ardosifero), sivkaste,
sivo zelenkaste, sivo modrikaste barve, na območju Beje (Barrancos) in Evore (Mourao).
Uporabljajo ga v tovarni tlakovcev, prekrival in oblog.
Proizvodnja kamnov obsega 263 kamnolomov, 89 % jih pripada okrasnim kamnom in 11 %
industrijskim kamnom. Zaposlenih v tej veji je 74 % vseh zaposlenih v industriji pridobivanja
surovin v Alenteju. Pridobivanje okrasnih kamnov pa danes še vedno narašča.
(Portugal-Industria Extractiva, 2000)
Kamni
Marmor in ostali karbonatni kamni
Okrasni granit in podobni kamni
Granit in podobni kamni
Drugo

3

10 ton
1 926
317
6 749
5 925

3

10 EUR
312 144
40 945
35 228
14 011

Preglednica 49: Proizvodnja glavnih kamnov,
Alentejo (1996–1998)
Vir: Portugal-Industria Extractiva, 2000.
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Spodbuden tehnološki razvoj
In modernizacija opreme

15%
Velike zaloge primarne materije,
visoke vrednosti in raznolikosti

Šibka občutljivost za
podjetniške smernice,
potrebne za dvig konkurenčnosti,
neupoštevanje okoljskih norm,
varstva pri delu

+

25%

13,6%

Zadovoljiva rast števila kupcev,
S pomočjo poroštva kvalitete

PRIDOBIVANJE
KAMNOV
V ALENTEJU
15,1%

-

Podjetniki in managerji priviligirajo
11,7% improvizacijo in rutinsko delovanje
pri določanju strategije

12,3%

Slabe marketinške strategije,
pretiran individualizem v politiki cen

Shema 4: Glavne prednosti in pomankljivosti pridobivanja kamnov v Alenteju glede na moč vpliva
Vir: Plano Regional de Inovaςão do Alentejo, 2005.

Priložnost pri pridobivanju kamnov, predvsem okrasnih, je zagotovo v boljši marketinški
strategiji. Bolje bi bilo potrebno tudi izkoristiti in promovirati raznolikost kamnov. Tej panogi
pa grozi konkurenca predvsem na azijskih trgih ter drugi nadomestni proizvodi. Kamnolomi
pa povzročajo tudi veliko okoljsko degradacijo, za katero Portugalci še nimajo primerne
strategije sanacije. Alentejani (g. Lucio, univerza v Lizboni) pripovedujejo o nizkih cenah, s
katerimi proizvajalci prodajajo izredno kvaliteten marmor. Ta marmor druge države,
predvsem Italija, naprej prodaja kot svojega po veliko višjih cenah. (Plano Regional de
Inovaςão do Alentejo, 2005)
Mineralna in termalna voda: v Alenteju je bilo leta 1998 registriranih 7 virov mineralne
vode, pet aktivnih, od tega dva z izkoriščanjem tudi termalne vode, trije so v lasti dveh
podjetij, ki polnita ustekleničeno vodo, dva izvira sta bila tega leta v zapiranju.
Kemijska sestava virov mineralne vode je različna: 4 viri so žveplena voda, 1 vir je hiposlana
voda (hyposalina) in 1 hiperslana voda (kalcijev klorid). Žveplena voda je prisotna le v
Alenteju (Cabeco de Vide ali Termas da Sulfurea). To je voda z visokim pH 12,5.
Industrija ustekleničene vode regije prispeva 9 % vseh ustekleničenih vod Portugalske.
Obiski bolnikov v termalnih objektih v Alenteju predstavljajo 5 % vseh na Portugalskem. Vsa
kopališča (centri) razvijajo projekte, gradijo nova kopališča, bazene ali pa prenavljajo že
obstoječa. Črpanje mineralne vode in obisk termalnih zdravilišč rasteta, prav tako raste tudi
prihodek od te panoge. (Portugal-Industria Extractiva, 2000)
Portugalska
(kontinent)

Alentejo

2

27

7,4

št.
1435
150
3
10 litrov
652 614
56 359
3
158 887
15 724
10 EUR
Izviri
št.
34
2
Termalne
Zaposleni
št.
1220
66
vode
3
44 666
389
Prihodek
10 EUR
Preglednica 50: Preglednica mineralnih in termalnih voda, zaposleni, proizvodnja
Vir: Portugal-Industria Extractiva, 2000.

10,5
8,6
9,9
5,9
5,4
3,5

1998
Mineralne
vode in
izvirske
vode

Podjetja
(ustekleničevanje vode)
Zaposleni

Proizvodnja

št.

(Alentejo/kontinent)
%
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b) Predelovalna industrija
Podjetja Zaposleni
Predelovalna industrija
Portugalska
Alentejo

št.

št.

Stroški in
izgube

Dobiček
3
10 EUR

78 546

997 387

65 648 119

68 482 847

3 018

21 692

1 460 843

1 490 499

8 538

113 153

10 627 389

11 113 568

942

6 834

371 009

378 839

4 523

107 267

4 656 864

4 691 690

87

751

13 442

11 921

10 689

153 012

4 060 524

4 126 101

105

678

19 381

20 881

8 456

57 036

3 552 411

3 612 233

420

1 397

73 922

76 815

4 881

73 176

4 380 859

4 909 373

267

1 820

88 239

92 907

13 762

85 659

3 568 420

3 725 128

683

2 295

83 696

87 203

3 623

48 015

2 772 580

2 912 387

155

888

34 841

37 912

347

17 258

2 397 256

2 547 960

5

1 698

60 881

59 091

Prehrambena industrija in industrija
pijač
Portugalska
Alentejo
Tekstilna industrija
Portugalska
Alentejo
Industrija oblačil in proizvodnja
izdelkov iz kož
Portugalska
Alentejo
Lesna industrija, industrija plute,
izdelovanje košar
in ostale suhe robe (brez pohištva)
Portugalska
Alentejo
Industrija ostalih nekovinskih
mineralnih produktov
Portugalska
Alentejo
Kovinska industrija (razen strojev in
strojne opreme)
Portugalska
Alentejo
Proizvodnja strojev in strojne opreme
Portugalska
Alentejo
Proizvodnja radijskih, televizijskih
in kominukacijskih naprav
Portugalska
Alentejo industrija
Kemična
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Portugalska
Alentejo

922

23 705

3 595 317

3 830 345

16

1 089

499 279

498 388

406

24 374

5 105 545

5 252 375

12

1 056

62 722

64 836

10 541

75 587

2 773 592

2 855 073

156

…

…

…

Proizvodnja avtomobilov, vlačilcev in
polvlačilcev
Portugalska
Alentejo
Pohištvena in druga predelovalna
industrija
Portugalska
Alentejo

Preglednica 51: Nekaj najbolj zastopanih zvrsti predelovalne industrije v Alenteju, 1999
Vir: INE, 2006

Predelovalna industrija prevladuje v Alenteju Central, gledano po številu zaposlenih, tako kot
tudi po številu podjetij. V Baxu Alenteju se je sektor predelovalne industrije zelo zmanjšal,
prevladujejo podjetja majhne velikosti. Po številu podjetij in številu zaposlenih prevladujeta
prehrambena industrija, industrija pijač, kovinska industrija ter lesna industrija. Po
investicijah in zaslužku pa je daleč pred vsemi kemična industrija. V Alenteju Litoral je
izrednega pomena pol Sinesa, ki je izrazito usmerjen v kemično industrijo in naftne derivate.
Lociran je v občini največje rafinerije države (Galp Energija) in petrokemičnega podjetja, ki
je tudi eno največjih te vrste v državi, Repsol YPF. (Občina Sines, 2007)

Slika 37: Plinovod, Sines
Vir: Bečan, 2006

Slika 38: Objekt Galp Energije, Sines
Vir: Bečan, 2006

Poleg omenjene ima Sines dobro razvito tudi metalomehansko industrijo. Nekatera podjetja te
veje so mednarodno dobro konkurenčna in vzdržujejo petrokemične komplekse in naftne
ploščadi, locirane po celotnem atlantskem pasu.
Ta industrijska veja se bo v bodoče še bolj razvila, predvidene so velike investicije Galp
Energie in Repsol YOF. (Občina Sines, 2007)
Podatki ministrstva za gospodarstvo kažejo, da je v Alenteju v januarju leta 2006 delovalo
2425 podjetij, prevladujejo mala in srednje velika podjetja. V Evori jih deluje 913. Industrija
visoke tehnologije je zaradi ugodnih cestnih, železniških povezav, ugodne demografske
strukture, h kateri pripomore tudi univerza in bližine Španije, zgoščena v Evori.
(Leitão de Barros,1o, 2006)
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Trije izmed najuspešnejših podjetij v Alenteju (prva dva v Evori in zadnji v Ponte de Sor):
A) Tyco Electronics (1400 zaposlenih), izdeluje elektronsko opremo za avtomobile, lastnik je
Avstrijec Walter Fruhholz, investicija je nacionalnega pomena, s podjetjem združuje tudi
alentejansko tradicijo (gastronomijo, vino), ki ima posebno mesto pri vsakem obisku
poslovnih partnerjev. (Leitão de Barros,1o, 2006)
B) Podjetje Amandio Jose Lobo je bilo ustanovljeno v 80-ih letih. Ukvarja se z izdelavo in
testiranjem solarnih fotovoltažnih celic, namenjenih alternativnemu pridobivanju energije.
Izbrano je bilo za dobavitelja (proizvajalca) projekta nemške vlade, največje solarne centrale
v Evropi (projekt gradnje 100 000 hiš s fotovoltažnimi celicami). 99,5 % proizvodnje
izvozijo, 51 % na nemški trg, ostalo izvozijo predvsem na Nizozemsko in v Veliko Britanijo.
Na teden proizvedejo približno 4000 fotovoltažnih celic, na portugalski trg so jih leta 2005
prodali približno 1000 (cena je za nakup še vedno previsoka). Poleg delovnih mest pa se
zaposleni v omenjenih dveh podjetjih (po večini iz Alenteja) izobražujejo, dodatno
kvalificirajo, prenaša se visokotehnološko znanje. Prav g. Amandio Jose Lobo pa je dejal, da
v Alenteju primanjkuje elektro inžinirjev, strojnih inžinirjev in specialistov na področju
okolja. (Leitão de Barros, 4o, 2005)
C) Suber XXI je znan kot najbolj napreden obrat za predelavo plute na svetu. Ustanovila ga je
leta 1984 skupina podjetnikov iz severa (»Suberus«), ki se ukvarjajo s predelavo in izdelavo
proizvodov iz plute. Za lokacijo so izbrali Ponte de Sor (Alto Alentejo), zaradi bližine
primarne materije, manjših stroškov pri transportu in klime (9-mesečno sušenje plute).
Kasneje je desetina teh podjetij, ki se ukvarjajo s pluto, preselila sedeže v Alentejo (Ponte de
Sor, Alter do Chao, Gaviao). Suber XXI zaposluje 350 delavcev, večino iz Alenteja. Kolektiv
je mlad, 70 % pa je žensk. Ker ob nastanku niso našli primerno kvalificiranega kadra, so ga
izobrazili sami, povezali so se s šolami in mlade izobraževali tudi med šolskim letom. Iz
majhnega zametka 1984 je nastala tovarna z najsodobnejšo tehnologijo za predelavo plute na
svetu. V bližnji prihodnosti bodo v istem kraju zgradili še drugi obrat. (Leitão de Barros,1o,
2006)
Vsa zgoraj opisana podjetja so morala delovni kader zaradi nizke kvalificiranosti
profesionalno usposobiti. Zadnji dve podjetji sta primer dobro izkoriščenih naravnih danosti
Alenteja (klima, pluta). Visokotehnološka podjetja, ki jih zasledimo povečini le v Evori, pa
dokazujejo pomembnost dobre infrastrukture ter mlajšega in bolj kvalificiranega prebivalstva.
c) Industrija ročnih del (artesenato)
Alentejo je znan po preprogah iz Arraiolosa, tapiserijah iz Portalegra, vezeninah iz Nise,
odejah iz Reguengosa in Metrole, lutkah iz Estremoza, lončarstva iz Nise, Estremoza, Sao
Pedra do Corval e Beringel, pletenju košar iz Nise, Alter, Brancossa, Odivelasa, izdelkih iz
plute iz območja montada, rogovih iz Fronteire, kovanem železu iz Campa Maior, kravjih
zvoncih iz Alcacovasa, preprogah iz Cercal, Almodovar, Castra Verde, klobasah iz
Portalegra, pršutu iz Barrancosa, oblačilih iz živalske kože in usnja iz Terrugem, Alcacer do
Sal, dekorativnem kositru in dekorativnem marmorja iz Vile Vicose, slikah (azulejzos) iz
Estremoza, sodobnem nakitu iz Metrole. (Estudo para definiςão de uma base economica para
a região do Alentejo, 1996).
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4.2.4. ENERGETIKA
4.2.4.1. Portugalska energetska bilanca
Alentejo ima velike energetske potenciale za pridobivanje obnovljivih virov energije, ki pa so
še pretežno neizkoriščeni. Če je atlantska Portugalska severno od Centralnega gorovja
bogatejša s hidroenergijo, je mediteranska Portugalska bogatejša s sončno energijo. Polovico
juga je še posebno ugodnega, saj prejme več kot 2500 ur sonca na leto in več kot 16 MJ/m2
povprečnega letnega globalnega sončnega sevanja (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Poleg sončne energije Alentejo lahko pomembno prispeva k pridobivanju energije z vetrnimi
elektrarnami, od 50-ih let prejšnjega stoletja lahko preko elektrarn nastalih vodnih zajetij
izkorišča tudi vodni potencial. Vse bolj kot alternativa fosilnim gorivom se uveljavljajo tudi
biogoriva (biodizel, bioetanol). Portugalska sicer ni imela sreče z neobnovljivimi
energetskimi viri. Skoraj popolno pomanjkanje premoga in nafte, ki sta bila glavni pogon
gospodarskega razvoja Evrope in S. Amerike, lahko pojasni enega od razlogov, zakaj je
Portugalska ostala ob strani velikega industrijskega poleta. Boljše pogoje ima država za
neobnovljive vire energije. Poleg že omenjenih izkorišča tudi geotermalno energijo (Azori) in
ter energijo, pridobljeno iz biomase. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Po Eurostatu je bila Portugalska leta 2000 na 4. mestu UE-25 po uvozu energije, uvozila je
87,1,% vse energije. (Eurostat, 2007)
Na začetku 21. stoletja je energetska situacija Portugalske zelo zaskrbljujoča, če se
osredotočimo na tri faktorje:
a) Naraščanje cen nafte na mednarodnih trgih. Odvisnost od nafte je 2001 padla na 61,%, leta
2015 pa naj bi se znižala na 53,% (odvisnost naj bi se zmanjšala predvsem na račun večjega
uvoza premoga, ki oskrbuje termoelektrarni Sines in Pego ter dviga raznolikega energetskega
pridobivanja skozi uporabo biomase in zemeljskega plina).
b) Prekoračitev stopenj emisije toplogrednih plinov glede na Kjotski protokol. Portugalska naj
bi glede na količino emisij v letu 1990 dosegla leta 2012 porast emisij za 27 %, vendar so
emisije leta 2002 dosegle že 40 % rast.
c) Energetska intenzivnost BDP-ja je zelo visoka (od 1. naftnega šoka 1973 je bila energetska
intenzivnost v Evropi zmanjšana za polovico njene vrednosti, na Portugalskem pa se je
podvojila). (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Zaradi tovrstnega scenarija Portugalska že od 70-ih let resno razmišlja o jedrski elektrarni, kot
protiutež za izgradnjo bi bile dovolj močne le vetrne elektrarne.
Konec 2005 je bilo priključenih 110 vetrnih parkov na državno električno omrežje, s
potencialom nadomestila ene jedrske elektrarne in oskrbo 600 000 ljudi. (Expresso, 2005).
Portugalska bi morala izkoristiti sredstva EU za razvoj alternativnih virov energije, ki bi ji
dovoljevalo poleg drugih stvari, zmanjšati uvoz energije in ustvariti novo ekonomsko
aktivnost na notranjem trgu, z delovnimi mesti, osnovo za novo poslovanje, raziskavo
tehnologij in opreme. Kar manjka, pa je energetski program s specifičnimi cilji in dobro
definirano energetsko učinkovitostjo. (Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Zaradi velikih klimatskih nihanj je proizvodnja električne energije iz hidroenergije nestabilna.
Od 70-ih let pa se je zaradi dviga življenjskega standarda tudi povečala poraba električne
energije. Portugalska je imela tako za osnovni vir proizvodnje električne
energije leta 2001 enajst termoelektrarn, kar je še povečalo njeno
Portugalska
(kontinent)
odvisnost od uvoza goriv. Zaradi izpustov plinov v ozračje se je še
Hidroenergija
31 %
bolj oddaljila od smernic Kjotskega protokola.
Termoenergija
68 %
Vetrne energija
1%
(Medeiro, Actividades Economicas, 2005)
Preglednica 52: Prispevek različnih energetskih virov v
proizvodnji elektrike
Vir: DGE, 2006
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4.2.4.2. Proizvodnja električne energije in biogoriv v Alenteju:
a) Termoelektrarna v Sinesu:
Termocentrala v Sinesu proizvede električne energije
za 23 % vseh porabnikov države. Kot gorivo uporablja
bituminozni premog. Podjetje EDP, ki ima v lasti
centralo, je leta 1994 sprejelo okoljsko politiko,
sofinanciralo pa je tudi projekt BIOAR Sines. Slednji
je izdelava multidisciplinarnega inštrumenta za
vodenje ocene kvalitete zraka in vplivov na ljudi v
regiji Sines. Podjetje je s pomočjo študij določilo vpliv
na okolje in se na podlagi teh lotilo nekaterih ukrepov.
Med tehničnimi rešitvami so bile inštalacije filtrov za
zadrževanje pepela na dimniku, inštalacija novih
Slika 39: Termoelektrarna v Sinesu
gorilcev (peči), ki spuščajo v zrak manjši tok
Vir: Bečan, 2006
dušikovih oksidov ter vpeljava premoga z nizko
vsebnostjo žvepla.
Centrala je vključena v smernice, zapisane v okoljski politični deklaraciji (Declaracao de
Politica de Ambiente). Na podlagi upoštevanja mednarodnih norm je septembra leta 2001
prejela certifikat »Lloyd's Register Quality Assurance«, z nadgradnjo v oktobru 2004.
Aktivnost se še vedno kaže z investicijami v novo tehnologijo, od 1987 do danes je investirala
100 milijonov EUR, do 2008 pa so predvidene nove investicije v vrednosti 300 milijonov
EUR, s ciljem redukcije dušikovih in žveplovih oksidov na približno 70 % in 85 %. (Ramos,
2004)
Projekt Bioar Sines:
Je projekt »multidisciplinarnega inštrumenta za oceno in vodenje kvalitete zraka ter vpliva na
ljudi v regiji Sines«. Kandidiral je za program Evropske skupnosti LIFE Ambiente, ki se je
začel leta 2001. Ta projekt so začele promovirati »Regionalna direkcija za okolje in
teritorialno ureditev Alenteja« (Dirrecao Regional do Ambiente e Ordenamento territorio do
Alentejo) in tudi »Komisija za regionalni razvoj Alenteja« (CCDR Alentejo). Sines, ki je
območje projekta, je bil v 60-ih letih izbran za industrijski razvojni pol, v povezavi s
pomembnim industrijskim pristaniščem in ostalimi različnimi industrijami. Slednje so bile
odgovorne za nekatere atmosferske onesnaževalce. Današnje industrijske enote so locirane
blizu naselij in zaščitenih območij. Ta projekt skuša z vodenjem monitorizacije
multidisciplinarno predstaviti stanje okolja (emisije, kvaliteta zraka, bio-indikatorji ...) in o
tem informirati tako industrijske panoge kot prebivalce, organizirati srečanja ter spodbujati k
spremembam.
Rezultati: mreža monitorizacije kvalitete zraka za glavne poluente, zgrajena iz biomonitoringa in fizičnega monitoringa; sistem informacij; geostatični in matematični modeli za
oceno kvalitete zraka; sociološki inštrumenti za združevanje, zbiranje in analiziranje
podatkov, ki se nanašajo na socialne vplive; trenirano osebja za delo z mrežo monitoringa in
za delo z GISi, prospekt, razdelek v časopisu in spletna stran projekta.
(Ramos, 2004; CCDR Alentejo, 2007)
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Kvaliteta zraka v Alenteju:
Mreža postaj za merjenje kvalitete zraka obsega v Alenteju 11 postaj: 7 postaj je v občini
Sines, 3 postaje v občini Santiago do Cacem. Vseh 10 postaj je skoncentriranih v Alenteju
Litoral, le ena postaja je locirana v Alenteju Central – občina Alandroal, blizu španske meje.
Slednja je pričela z delovanjem 1. 1. 2005. Predvidene so še postavitve postaj za merjenje
onesnaženosti zraka v glavnih urbanih središčih (Portalegre, Evora in Beja).
Poluenta:
SO2
NO2
Poluent:
O3

Obdobje
Leto
24 ur
Leto
Obdobje
1 ura

3

Priporočena vrednost (µg/m )
40-60
100-150
50-135
3
Pragovi (µg/m )
Prag zaščite vegetacije
Prag informiranja prebivalstva
Prag alarmiranja prebivalstva

3

Mejna vrednost (µg/m )
100
200
3
Mejna vrednost (µg/m )
200
180
360

Preglednica 53: Mejne vrednosti SO2 in NO2 in O3
Vir: CCDR Alentejo, 2007
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Monte Velho
-občina

Santo André

Sines

-koordinate

+38º04',
-08º48'

+37º58',
-08º50'

Sonega
Cercal do
Alentejo
+37º52',
-08º43'

1987

1987

1987

(µg/m )

-začetek obratovanja

Monte Chăos

Povprečna letna
1996
3
7
koncentracija
2005
3,7
6,6
Maximalna srednja
1996
30 (jan.)
51 (jun.)
dnevna koncentracija
2005
75 (apr.)
35 (mar.)
Povprečna letna
1996
1
4
koncentracija
2005
3
5
NO2
Maksimalna urna
1996
34 (maj.)
90 (apr.)
koncentracija
2005
9 (mar.)
70 (maj)
Povprečna letna
1996
93
47
koncentracija
2005
59
61
O3
Maksimalna urna
1996
190 (mar.)
200 (jul.)
koncentracija
2005
199 (avg.)
181 (avg.)
Preglednica 54: Vrednosti treh polutantov v zraku leta 1996 in 2005, Alentejo
Vir: CCDR Alentejo, 2007
SO2

7
13,4
85 (maj.)
42 (feb.)
4
6
88 (jul.)
62 (sep.)
/
59
/
198 (avg.)

Terena
Alandroal
+ 38ş36'54'',
o
- 7 23'51''
2005
/
4
/
36 (avg.)
/
5
/
31 (avg.)
/
47
/
125 (avg.)

Prekoračitev mejne koncentracije ozona leta 1996 in leta 2005 ni presegla 7 dni. Glede na
beležene vrednosti ima Alentejo Litoral kljub termoelektrarni še vedno razmeroma šibko
onesnažen zrak, saj mejne vrednosti polutantov skorajda niso bile nikoli presežene, kljub
temu pa je bila termoelektrarna umeščena po zadnji raziskavi na 13. mesto evropskih
termoelektrarn, ki najbolj onesnažujejo zrak. (rtp, 2007) Veliko pa pripomorejo k razpršitvi
koncentracij onesnaženega zraka tudi vetrovi iznad Altlantika in ugoden ravninski relief,
termocentrala je namreč locirana v neposredni bližini obale.
b) Hidroelektrarne v Alenteju:
Alqueva:
Hidroelektrarna je začela obratovati v januarju 2004, locirana je na reki Guadiani med
občinami Moura in Portel (distrikta Beja in Evora). Je edina večja hidrocentrala na jugu
Portugalske, z močjo 129,6 MW, tretja po potencialu in osma po povprečni letni proizvodnji
električne energije med 27-imi večjimi hidroelektrarnami na Portugalskem. Ob pretvorbi
vodne energije v električno to še vedno dovoljuje črpanje iste vode iz vodnega zajetja
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Pedrogao, v veliko zajetje Alqueva, z zmožnostjo skladiščenja energije. Energija, ki je
proizvedena v centrali Alqueve, zadosti porabnikom celotnega distrikta Beja, z nadomestkom
termo energije (premog) pa prihrani izpust 360 000 ton CO2 v zrak in s tem prispeva pri
redukciji izpustov, kateri se je Portugalska zavezala s Kjotskim protokolom.
Alqueva/Balboa je tudi povezava s Španijo, pomemben prispevek za konkretizacijo Iberskega
trga z elektriko (MIBEL). (EDIA, 2006)

Slika 40: Vodno zajetje Alqueva
Vir: Bečan, marec 2006

Pedrogao:

Slika 41: Turbini hidroelektrarne na Alquevi
Vir: Bečan, 2006

Vodno zajetje Pedrogao je locirano na reki Guadiani, 23 km navzdol po toku zajetja Alqueve,
dovoljuje operacije turbin, ki črpajo vodo iz zajetja Alqueve v Pedrogao in potem nazaj v
Alquevo. To zajetje je opremljeno z majhno hidroelektrarno, srednja letna proizvodnja pa je
45 GWh, ta pa se je zmanjšala zaradi povečanja odvzema vode za namakanje. Da pa bi imela
centrala večji pomen in bila ekonomsko bolj rentabilna, bi morali dodati še dve hidravlični
turbini, eno na desnem bregu, drugo na levem bregu zajetja, ki bi lahko služile za črpanje
vode za subsisteme Ardile in Pedrogao ali za proizvodnjo električne energije. (EDIA, 2007)
Podjetje EDIA pa izdeluje tudi študijo o izgradnji manjših enot proizvodnje električne
energije, predvidevajo 6 lokacij, ki naj bi skupaj z vodnim zajetjem Pisao, občino Beja imele
potencial 680 kW. (EDIA, 2007)
c) Fotovoltažne centrale v Alenteju:
Serpa (Brinches)
Moura
Leto začetka gradnje
2006
2007
Investicija
100 milijonov EUR
250 milijonov EUR
Št. fotovoltažnih plošč
52 000
350 000
Površina (ha)
34
114
Oskrba ljudi z el. energijo
8 0000
33 000
Letna proizvodnja
88GWh
Prihranek pri CO2
30 000
60 000
Preglednica 55: Podatki o dveh največjih fotovoltažnih centralah Alenteja
Vir: Voz da planicie, 2006

Fotovoltažna centrala v Serpi je
podprta
z
multinacionalnimi
investicijami General Electric, Power
Light Corporation in Catavento Lda.
Občina Serpa pa bo tudi v bodoče
območje investicij v obnovljive vire
energije.

Namen izgradnje fotovoltažne centrale (Moura 62) je
bil približati različnost ponudbe uporabnikom, doseči
mejo, zastavljeno v resoluciji (Portugalska naj bi imela
nameščeno fotovoltažno kapaciteto 150 MW do konca
2010) in prispevati k izboljšanju stanja v povezavi s
Kjotskim dogovorom.
V kontekstu projekta Moura 62 so bile že narejene
velike investicije v samo občino:
Slika 42: Fotovoltažna centrala v Serpi
Vir: GE Imagination at work, 2006
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- odprtje tovarne z izdelavo materialov za stabiliziranje okvirjev in struktur fotovoltažne
centrale v Mouri,
- gradnja novega raziskovalnega centra za solarno energijo, raziskovanje novih materialov in
hidrogena,
- obogatitev dveh izobraževanj na poklicni šoli v Mouri, neposredno povezanih z industrijo
fotovoltažnih celic,
- inštalacija tovarne modulov in fotovoltaičnih plošč, katere proizvodnja je bila namenjena
najprej za izgradnjo fotovoltažne centrale v Mouri in nato za oskrbovanje trga s
fotovoltažnimi celicami na nacionalnem in tudi evropskem nivoju,
- ustanovitev laboratorija za področje obnovljivih virov energije, namenjenega podjetnikom in
znanstvenemu delovanju.
Za optimizacijo povezovanj med različnimi agenti je občina ustanovila »Tehnopol«
(Tecnopolo), z ugodno klimo za inovacije in napredek, še posebno v povezavi z obnovljivimi
viri energije. Tehnopol pa ima v bodoče tudi cilj vključitve agro-industrijske panoge in
turizma. Lociran je na območju vpliva zastavljenih ciljev Alqueve, strateške orientacije obeh
projektov pa se zelo dobro ujemajo.
Odprla so se že številna delovna mesta, v prihodnosti pa lahko pričakujemo še več možnosti
za zaposlitev: 100 delovnih mest za konstrukcijo fotovoltažne centrale v Mouri, 150 mest v
tovarni za proizvodnjo plošč, sicer pa naj bi ta projekt prinesel skupaj od 1280 do 2400 novih
delovnih mest. (Občina Moura, 2007)
Nekatere tehnologije za pridobivanje solarne energije, ki jih je Portugalska razvila, so iz
ekonomskega vidika že konkurenčne. Tako se je npr. cena naraščujoče solarne energije v tem
pogledu znižala pod 4 EUR za kWh (Expresso, 17. 9. 2005). Poleg že omenjene fotovoltažne
centrale v Mouri, je v študiji tudi sončna termo centrala, z močjo 50 MW. (EDIA, 2007)
EDIA (podjetje, ki se ukvarja z multiplim izkoriščanjem Alqueve) pa se pripravlja tudi na
konstrukcijo fotovoltažne centrale na Alquevi, majhna izgradnja, ki naj bi imela potencial 60
kWp. Integrirana naj bi bila v tematski park o obnovljivih virih energije. Potekajo pa tudi že
študije o konstrukciji vetrnih elektrarn na področju vodnega zajetja Alqueve, Aldeie da
Estrela in študije na dveh drugih lokacijah občine Mourao in Portel. (EDIA, 2007)
č) Pridelava biogoriv v Alenteju
Biodizel naj bi bil dobra alternativa fosilnim gorivom, poleg tega pa bi zmanjšal odvisnost
države od nafte ter prispeval k zmanjšanju emisij CO2.
Proizvajajo ga iz različnih primarnih virov: oljne repice, soje, palme, predvsem pa iz sončnic,
ki so že tradicionalen pridelek Alenteja.
Projekt »Biodizel de Alqueva« je študija, razvita s strani »Centra za gospodarske študije«
(Centro de Estudos em Economia) in »Okoljskega transporta« (Transportes do Ambiente
CEEETA).
Leta 2003 so ocenili tehnično fleksibilnost in vpliv na okolje pri proizvodnji biodizla na
območju multiplega izkoriščanja Alqueve (Epreendimento de Fins Multiplos de Alqueva
EFMA). Zadolžili so podjetje EDIA za vzpostavitev pogojev za razvoj te panoge. V tem
kontekstu se je EDIA že povezala z višjo agrikulturno šolo v Beji in »Regionalno direkcijo za
kmetijstvo v Alenteju« (Dirreccao Regional de Agricultura do Alentejo) z namenom
opredelitve novih kultur, ki bi bile primerne kot primarna materija za proizvodnjo biogoriv.
Bioetanol, ki je podoben biodizlu, je biogorivo z visokim potencialom razvoja, ki bi lahko
veliko prispevalo k razvoju Alenteja.
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Na podlagi rezultatov študije se trenutno vzpostavljajo pogoji za nadgradnjo tovarne za
proizvodnjo bioetanola v Sinesu, ki bi uporabljala kot primarno materijo koruzo in druge
jesensko-zimske žitarice. Ustanovljeno je bilo podjetje Biofuels, ki vključuje več različnih
partnerjev (EDIA, COPAM ...). Ta projekt je projekt nacionalnega interesa. (EDIA, 2007)
d) Vetrne elektrarne v Alenteju:
Vetrne elektrarne se v Alenteju nahajajo na obalnih vzpetinah, predvsem na območju Sinesa.
Slednji ima dva parka vetrnih elektrarn. V bodoče pa EDIA načrtuje tudi gradnjo vetrnic na
območju Alqueve, ter nekaj študij za nove lokacije na območju občin Mourao in Portel.
(EDIA, 2007)
4.2.4.3. Poraba električne energije in goriv v Alenteju:
V Alenteju največ električne
energije porablja industrija (48
%), sledijo pa ji gospodinjstva z
22 %. Električna energija je sicer
na Portugalskem draga, cena 1
kWh za gospodinjsko uporabo je
bila
januarja leta 2006 na
Portugalskem 0,138 EUR, v
Sloveniji 0,116, v EU-25 pa
0,153 EUR. (Eurostat, 2007)
Cena ene kWh za industrijo pa je
bila celo nekoliko nad povprečjem
EU-25.
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Grafikon 49: Poraba elektrike po sektorjih, Alentejo 2003
Vir: INE, 2006

V povprečju gospodinjstva v Alenteju porabijo manj električne energije v primerjavi s
kontinentalno Portugalsko. Leta 1996 je prebivalec gospodinjstva v Alenteju porabil 0,68
kWh, leta 2003 pa že 1,09 kWh. NUTS 3 regije se med seboj razlikujejo, najmanj električne
energije porabijo prebivalci v Baixu Alenteju (0,97kWh), v Alenteju Central, kjer je standard
višji, pa je prebivalec leta 2003 porabil 1,21 kWh električne energije. Industrijska enota v
Alenteju porabi povprečno več elektrike od kontinentalne Portugalske. Leta 1996 za 9 %, leta
2003 pa za 43 % več. Veliko odstopanja nastane zaradi porabe električne energije v Alenteju
Litoral, kjer so zgoščene pristaniške in industrijske dejavnosti pristanišča Sines. Alentejo
Litoral je leta 2003 na industrijsko enoto porabil 568,3 kWh, ostale NUTS 3 regije so močno
pod povrečjem kontinentalne Portugalske. (INE, 2006)
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Preglednica 56: Poraba električne energije (kWh) v Alenteju na enoto
Vir: INE, 2006
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Graf 50: Prodaja goriv v Alenteju
Vir: INE, 2006

Prodaja goriv v Alenteju od leta 1996 do leta 2003 ni bistveno narasla, z izjemo zemeljskega
plina in kurilnega olja.
Ob vstopu Portugalske v EU je bila poraba tekočih goriv na prebivalca v Alenteju pod
kontinentalnim povprečjem Portugalske, leta 2003 pa je znašala 1,2 tone in presegla
povprečje. Temu so botrovale boljše cestne povezave, boljši življenjski standard in večja
mobilnost ljudi. (INE, 2006)
4.3. ŽIVLJENJSKA RAVEN PREBIVALSTVA
4.3.1. Družine in gospodinjstva
V Alenteju Litoral in središčih distriktov prevladuje postmoderna družinska struktura, kar
pomeni, da partnerja živita skupaj, z ali brez otrok, vendar nista poročena. Avtor pojasnjuje,
da je to povzročilo večjo avtonomija žensk in poizkus enakosti med spoloma. Skupna je torej
drugačna vloga žensk v današnjem času in zamenjava tradicionalnih z modernimi vrednotami.
V notranjosti Alenteja pa je prisotna t.i. družina starih, ki jo sestavlja poročen par, po pravilu
živeč brez otrok. Po raziskavah po celotni regiji še vedno velik del gospodinjskih opravkov
naredijo ženske, kakor tudi prevzamejo skrb za otroke. To dejstvo pa ženske ne enači z
moškimi na trgu dela, saj imajo za profesionalno kariero manj časa. (Medeiro, Actividades
Sociedades, 2005)
Gospodinjska dela pa so vseeno močno olajšali in časovno skrajšali gospodinjski pripomočki.
Če primerjamo odstotek gospodinjstev, ki imajo spodaj naštete gospodinjske pripomočke, je
ta po večini manjši od povprečja Portugalske, v primerjavi s slovenskim povprečjem pa so
odstotki kar precej nižji. Za portugalsko družino (tudi srednji razred), predvsem v mestih, so
značilne hišne pomočnice. Alentejanska gospodinjstva zelo zaostajajo pri posesti sodobnih
informacijskih pripomočkov, kot so računalnik, internet, mobilni aparat. Leta 2000 je imelo le
8,6 % gospodinjstev računalnik brez interneta, portugalsko povprečje taistega leta je bilo 13,5
%, slovensko pa 58 %. Podobno je bilo tudi z mobilnim aparatom. Leta 2000 ga je v Alenteju
imelo 40,5 % gospodinjstev, na Portugalskem je bilo povprečje 47,4 %, v Sloveniji pa 82 %.
Kljub velikim razdaljam pa je tudi odstotek gospodinjstev z osebnim avtomobilom v regiji
nižji od portugalskega. Leta 2000 je imelo 25 % manj gospodinjstev v regiji avtomobil, kot pa
je bilo taistega leta slovensko povprečje. Kljub navedenemu so se odstotki trajnih potrošnih
dobrin v primerjavi z letom 1990 krepko povišali. Telefon je tako imelo leta 2000 71,9 %
gospodinjstev, leta 1990 pa le 34,1 %. (INE, 2006; CCDR Alentejo, 2005; Statistični urad RS,
2007)
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Tabela 58: Opremljenost gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami
Vir: INE, 2006; CCDR Alentejo, 2005; Statistični urad RS, 2007
*Podatki iz obdobja treh let (2000–2002) so preračunani na leto 2001 kot referenčno leto
** Podatki se nanašajo na leto 2002
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Alentejo je znan po starih stavbah. Skoraj četrtina
gradenj je bila narejena pred letom 1918. Le nekaj
več kot 30 % stavb je bilo ob popisu (1997) narejenih
po letu 1971. Sicer prevladujejo po površini nekoliko
večje stavbe, kot je povprečje Portugalske. Skoraj
polovico stavb v regiji je leta 1997 imelo površino
večjo od 80 m2, na Portugalskem pa je bil ta odstotek
44 %. (INE, 2006)

ALENTEJO

Graf 51: Odstotek stavb glede na leto gradnje, 1997
Vir: INE, 2006

Prebivalci nekaterih občin v Aletneju prejmejo vsako leto spomladi denar, s katerim lahko
ponovno apneno prebarvajo svoje hiše. Te občine namreč skrbijo za enoten izgled in estetiko,
ki je hkrati tudi zanimiva za turiste.
Sicer so gospodinjstva v Alenteju prejela v letu 2003 7933,4 EUR/prebivalca, povprečje
Portugalske je bilo istega leta 8870,5 EUR/prebivalca.
Za primerjavo lahko vzamemo sosednjo, špansko regijo Extremaduro, kjer je leta 2003 član
gospodinjstva v povprečju prejel 8645,0 EUR, kar je bilo približno 4000 EUR manj od
španskega povprečja (INE Španije, 2006)
4.3.2. Kultura in šport
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Grafikon 52: Število kulturnih ustanov v Alenteju
Vir: INE, 2006
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Grafikon 53: Obisk kulturnih ustanov v Alenteju
Vir: INE, 2006

V Alenteju je za kulturo dobro poskrbljeno. Leta 1991 je bilo v regiji 97 krajev z več kot 1000
prebivalci. Leta 1996 je delovalo že 117 knjižnic, 25 muzejev, v obtoku pa je bilo 55
publikacij. Do leta 2003 so v regiji odprli še 23 novih knjižnic. Največ jih je v Alenteju
Central (55), razumljivo zaradi univerze, ki deluje v Evori, in vseh regionalnih izpostav, ki so
tam locirane. V zadnjih letih se odpira vse več galerij in razstavnih prostorov, obisk le-teh
narašča. Narašča tudi obisk kino predstav, katerih povprečna vstopnica je leta 2003 stala 3
EUR. V regiji izdajajo kar nekaj regionalnih revij z aktualnimi dogodki in problemi. O
aktualnem razvoju Alenteja in regionalnih projektih poročata reviji »Terra Mae« (izide 4x
letno) in »Alentejo« (izide 2x mesečno). Med drugim finančnega obdobjem EU, gledano od
vstopa Portugalske v Evropsko skupnost, je v Alenteju delovalo tudi 14 pevskih zborov, 32
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folklornih skupin, 44 filharmoničnih skupin, 11 gledaliških skupin. V tem programu sta
kultura in šport bolje zaživela z izgradnjo novih dvoran, naštetih v zadnjem poglavju o
regionalni politiki Alenteja. Sicer so se stroški občin, ki jih namenjajo za kulturo in šport, v
obdobju od leta 1996 do 2003 povečali za približno 45 %. Z drugim kazalcem, regija je v ta
namen namenila 121,2 EUR na prebivalca, kar je visoko nad portugalskim povprečjem (74,7
EUR/preb.). (INE, 2006)
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Preglednica 59: Izdatek občin za kulturo in šport
Vir: INE, 2006

Alentejo še vedno ohranja številne tradicionalne kulturne plese, glasbo, iz nje izhajajo tudi
znani portugalski pesniki. Kultura in tradicija sta najbolj uspešna dejavnika na področju
socialne kohezije Alentejanov. Vendar še vedno ne tako uspešna, da bi spremenila pogled na
dom in regijo številnih mladih, kar bomo videli kasneje.
4.3.3. Zdravniška oskrba
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Tabela 60: Zdravsto v Alenteju
Vir: INE, 2006

Zdravniška oskrba je zaradi velikih razdalj v Alenteju nekoliko problematična. Poleg tega je
zaposlenega 1,5 zdravnika manj na 1000 prebivalcev, kot pa je povprečje Portugalske.
Zdravstvenih domov je malo. Glede na nižjo smrtnost otrok v primerjavi s Portugalsko in
bistveno nižji odstotek internacij ljudi lahko sklepamo, da so Alentejani bolj zdravi od
povprečnega Portugalca. Poleg tega je tudi življenjska doba v Alenteju (74,2 let) daljša od
portugalskega povprečja (74,0 let). V 20 % so za smrt krive bolezni srca in ožilja, sledijo pa
jim maligni tumorji. Smrtnost otrok je bila v regiji še leta 1989 8,5 promila in se je zaradi
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boljših higiensko-sanitarnih pogojev zmanjšala na 4,5 promila v letu 2003. Alentejo je regija z
najvišjim odstotkom samomorov v državi in ima tudi enega najvišjih odstotkov samomorov v
Evropi. Sicer bi v regiji veliko pomenila še izgradnja večjega števila urgenc in bolnice
regionalnega nivoja. Glede na to, da se prebivalstvo tako hitro stara, Alentejani že sedaj
občutijo pomanjkanje domov za ostarele, kjer bi bili starejši lahko deležni zdravniške oskrbe.
(INE, 2006) Zaradi staranja prebivalstva so Portugalci v preteklosti sprejeli ukrep, s katerim
davek od iger na srečo porabljajo v sklopu cerkvene organizacije »Nossa Senhora«, za
domove upokojencev. (po pripovedi ga. Gertrudes Rosado)
4.3.4. Mnenje mladih o regiji
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Preglednica 61: Mnenje mladih o regiji
Vir: Oliveira das Neves in Pedroso, 1997.
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V projektu poklicnega usposabljanja mladih v Baixu Alenteju so izvedli raziskavo med
mladimi, ki so bili leta 1992 vključeni v sekundarno šolanje. Kot je bilo že v poglavju o
izobraževanju omenjeno, so jih spraševali o poklicem usposabljanju in zadovoljstvu z
življenjem v domači občini. Seveda so med posameznimi občinami in zadovoljstvom mladih
tudi razlike, vendar lahko iz nekaterih rezultatov povzamemo skupne zaključke. Približno v
75 % vprašani radi živijo v svoji občini in se strinjajo, da je občina lepa. Več kot 80 % jih
povezuje občino s kmetijstvom in v povprečju manj kot 10 % z industrijo. Ta ugotovitev je
pomembna, saj mladi v regiji očitno težko zaznavajo potenciale okoli sebe. Najbolj občutijo
pomanjkanje zdravnikov in pa pomanjkanje prostorov, kjer bi se lahko zabavali. Le približno
5 % vprašanih meni, da je v občini, kjer živijo, zadostno število delovnih mest. Kar pa je za
regijo neobetavno, je dejstvo, da se večji odstotek želi zaposliti izven Alenteja in ne le v kateri
izmed drugih občin v regiji. Glede na rezultate raziskave, ki je bila narejena leta 1992, bi bilo
zanimivo ponovno narediti taisto raziskavo, ker menim, da se je stanje še nekoliko poslabšalo.
(Oliveira das Neves in Pedroso, 1997)
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5. REGIONALNA POLITIKA
5.1. REGIONALNA POLITIKA PORTUGALSKE
5.1.1. RAZVOJ
Portugalska nikoli ni imela »prave« regionalne politike, čeprav se je veliko govorilo o
regionalni neenakosti in potrebi po odpravi le-te. Po nekaterih definicijah regionalna politika
ni »prava«, če se odvijajo projekti v regiji, določeni s strani centralne politike, in imajo namen
ustreči državnemu gospodarskemu razvoju. »Prava« regionalna politika naj bi bila politika, ki
izhaja iz potreb regije. Projekti, ki jih regija potrebuje za svoj razvoj, pa so seveda usklajeni
tudi z nacionalnim planom. S. Lopes trdi, da so inštrumenti, v tem primeru regionalna
politika, na Portugalskem zgolj davki globalne in posebno sektorialne politike, ki vlada v
državi. Omenjene politike pa zavračajo skrb za regionalni razvoj, katera bi morala danes biti
prioriteta. Primer tovrstnega razmišljanja je bila ustanovitev industrijskih parkov
(industrijskih polov), ki so bili prej plod industrijske kot pa regionalne politike. (Bento
Rosado, 1997)
V začetku 60-ih let so se prvič pojavila vprašanja regionalnega razvoja, in sicer v II. planu
gospodarskega napredka (II. Plano de Fomento). Pojavila se je politična potreba
gospodarskega napredka, ki temelji na regionalnih razmejitvah. Portugalci so ustanovili
Oddelek regionalnega planiranja (Divisao de Planeamento regional), ki je imel naslednje
naloge (Bento Rosado, 1997) :
a) Realizacija študij različnih regij, ki bi bile kasneje podlaga za regionalne razvojne
programe.
b) Priprava programov regionalnega razvoja, katere sprejme Svet ministrov za
gospodarske zadeve, v sodelovanju z regionalnimi organi in kompetentnimi oddelki
različnih ministrstev.
c) Medsebojna koordinacija regionalnih razvojnih programov, ki se integrirajo v
nacionalni program.
č) Spremljanje realizacije regionalnih razvojnih programov.
Leta 1967 je bil izdan III. plan gospodarskega napredka za obdobje 1968–1973. Vseboval je
smernice, na katerih je kasneje slonelo regionalno planiranje. Prvič je bila v plan vključena
tudi specifična študija o regionalnem razvoju, ki je preučevala pomembnost problema
harmonije gospodarske rasti in razvojnih neenakosti različnih regij. Glede na rezultate so bili
sprejeti naslednji ukrepi:
- Uravnoteženje cestne mreže s ciljem zagotovitve minimalne socio-ekonomske
opreme prebivalcem, locirane na razumni razdalji.
- Decentralizacija industrije in storitev ter izgradnja razpršenih industrijskih polov.
- Specializacija regionalnega kmetijstva glede na kapaciteto in tip prsti ter klimatske
vplive.
Navedene intervencije so bile izpeljane dve leti kasneje, leta 1969. Zakon 48905 11/03/1969
je namreč ustanovil komisije regionalnega planiranja, ki so začele realizirati navedeno
regionalno politiko. Slednja bi morala temeljiti na sodelovanju lokalnih skupnosti v različnih
fazah pripravljanja plana določene regije. Potrebno bi bilo upoštevati lokalne interese, tako
javnega kot privatnega sektorja. Kasneje bi morale te ustanovljene komisije regionalnega
planiranja tehnično uskladiti plan s predstavniki različnih ministrstev z lokalno kompetenco in
uskladiti regionalne plane na nacionalnem nivoju. (Bento Rosado, 1997)
Teritorij je bil v tem obdobju razdeljen na 6 regij: Norte, Centro, Lisboa, Sul, Acores,
Madeira. Znotraj regij so se določila območja prioritetnega delovanja, za izpolnitev
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zastavljenih ciljev regionalnega plana. Ustanovljene pa so bile tudi svetovalne komisije za
vsako regijo, ki so skušale uskladiti cilje regionalnih programov.
V IV. planu gospodarskega napredka (1974–1979) se cilji razvrščajo po drugačni prioriteti.
Cilj zmanjševanja regionalne razvojne neenakosti se prestavi s tretjega mesta (v prejšnjem
planu) na četrto mesto, v povezavi s prostorskim planiranjem (Ordenamento do territorio). Še
vedno je bila po prioritetni lestvici na prvem mestu rast nacionalnega produkta (BDP), sledilo
pa ji je vključevanje v evropsko integracijo.
Revolucija 25. aprila 1974 je povzročila fazo nedefiniranosti. Še naprej je delovalo
Ministrstvo za notranjo administracijo s kompetencami za regionalni razvoj, ki je integriralo
komisije regionalnega planiranja. (Bento Rosado, 1997)
Leta 1976 se je Ministrstvo za notranjo administracijo uklonilo projektu regionalne
administracije, ki je želel uvesti decentralizirane regionalne strukture, skupaj s povečanjem
tehnične in finančne kapacitete občin. Potrebno je bilo tudi definirati tipologijo javnih
investicij in različne stopnje kompetentnosti: nacionalna, regionalna in lokalna. Mogoča je
bila tudi združitev večih občin, ki so nato imele dodatne funkcije in kompetence.
Kontinentalni teritorij se v tem obdobju razdeli na 7 regij: Minho, Douro e Tras-os-Montes,
Area Metropolitana do Porto, Beja, Estremadura e Vale do Tejo, Area Metropolitana de
Lisboa, Alentejo, Algarve. (Bento Rosado, 1997)
Ustava Portugalske republike 1976 definira administrativne regije. Te so bile višja kategorija
občin. Komisije regionalnega planiranja, sedaj komisije regionalne koordinacije, poleg izdaje
in izvršitve regionalnega plana, nudijo podporo in koordinacijo delovanju občin.
Tako imenovan zakon o samoupravi (79/77 25/10) je definiral pristojnosti občin. Sledeči
zakon, zakon lokalnih financ, pa je vzpostavil nov finančni režim, v katerem so občine še
utrdile svojo lokalno avtonomijo. Poleg dotoka večjih finančnih virov in bolj pravične
porazdelitve sredstev med državo in občino je ta zakon prinesel namembnost sredstev in
kriterijev porazdelitve. Poenostavil je tudi birokracijo (odpravil dvoumnosti) in dal občinam
večji manevrski prostor pri planiranju razvojnih aktivnosti.
Z zakonom (342/77) so bile komisije regionalne koordinacije (CCR) institucionalizirane.
Dobile so administrativno in finančno avtonomijo. Teritorij so dokončno razdelili v 5
kontinentalnih regij in dve otoški, ki so ostale v veljavi še danes: Norte (s sedežom v Portu),
Centro (Coimbra), Lisboa e Vale do Tejo (Lizbona), Alentejo (Evora), Algarve (Faro).
Resolucija sveta ministrov 29. marca 21/84 opredeli osnove za politiko regionalnega razvoja s
cilji:
*Produktivneje izkoristiti aktivno lokalno prebivalstvo.
*Ustanoviti regionalne gospodarske baze, ki bodo izkoriščale endogene vire razvoja.
*Uravnotežiti prostorske strukture, na kar se nanaša gospodarska trdnost.
*Zagotoviti enake, dostojne življenjske pogoje v vseh regijah.
Z delovanjem tovrstne politike pa se ni gospodarsko specializirala niti ena regija. To pa je bila
posledica centralne politike kljub decentraliziranim regionalnim komisijam. Vlada je imela za
prioriteto globalno refleksijo potencialov, šele nato notranje relacije na nivoju države. Pokazal
pa se je napredek pri izboljšanju regionalnih razlik in intraregionalnih na področju dobrin ter
osnovnih storitev. Dvig dostopnosti je bil odgovor aktualnim potrebam produktivnega
sektorja. V tem obdobju pa so pripravili tudi sistem za učinkovit dostop do finančnih sredstev
Evropske unije na področju regionalne politike. Z zakonom 86/84 so se ustanovili Integrirani
programi regionalnega razvoja (PIDR). S programom so skušali uskladiti sektorialne in
regionalne perspektive. Obravnava se programe razvoja, vključujoč akcije v različnih
sektorjih. Komisije regionalne koordinacije izdajo integriran program, s katerim se morajo
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strinjati vsi udeleženi. Te programe nato oceni Medministrska komisije za planiranje in
regionalni razvoj. (Bento Rosado, 1997)
Z vstopom Portugalske v EU leta 1986 je problem regionalnega razvoja prešel v veliko
politično strukturo regionalnega razvoja evropske skupnosti. Med letoma 1986 in 1989 je
Portugalska črpala iz strukturnih skladov ESS, EKUJS, ESRR, seveda pod določenimi pogoji.
V finančnih obdobjih 1989/93 in 1994/99 so se konstruirali izjemno pomembni instrumenti v
procesu regionalnega razvoja Portugalske. Upravičeno lahko rečemo, da je razvoj države v
zadnjih 20-ih letih odvisen od »papirja« komisij regionalne koordinacije (CCR).
Od leta 2003 pa so CCR začele vključevati tudi dekoncentrirane državne organe na področju
okolja in teritorialnega planiranja. CCR so se preimenovale v komisije koordinacije in
regionalnega razvoja (»Comissao de coordenacao e desenvolvimento regional« CCDR).
Danes se nahajajo v 5-ih regijah kontinenta in združujejo izpostave Ministrstva za okolje,
Ministrstva za prostorsko planiranje in Ministrstva za regionalni razvoj, ki se nahajajo v vsaki
izmed regij. CCR prej in CCDR danes s svojo dejavnostjo prinašajo različne politike
administrativne dekoncentracije države, potrebne za učinkovitejšo modernizacijo regij.
Proces, ki ga danes vršijo komisije za koordinacijo in regionalni razvoj, je odločilnega
pomena za uspeh procesa razvoja na nacionalni stopnji. (CCDR Algarve, 2007)
5.1.2. Vrste programov
Na nivoju regij (Simões Lopes, 2001):
PDR (Program regionalnega razvoja): ta program zahteva EU kot pogoj za črpanje iz
strukturnih skladov. Zapisan je tudi v definiciji nacionalne strategije regionalnega razvoja,
skupaj s predstavitvijo ciljev in pobud, finančnimi sredstvi, inštitucijami in organi, ki to
izvajajo. PDR je program nacionalnega nivoja in združuje vseh 7 regionalnih operativnih
razvojnih programov statističnih regij NUTS II.
PIDR (Integrirani programi regionalnega razvoja): ustrezajo poizkusu koordinacije
sektorialnih in regionalnih perspektiv v pripravi programov investicij javne administracije
(Administracao Publica). Potreben je sporazum med vpletenimi agenti pri pripravi in ocena s
strani Medministrske komisije za načrtovanje in regionalni razvoj.
Regionalni programi medobčinskega dela: so bili zamišljeni kot politični inštrument,
namenjen večji intenzivnosti in večjemu sodelovanju med centralno in lokalno stopnjo
administracije ter stimuliranju sodelovanja med sosednjimi občinami pri realizaciji skupnih
interesov.
Na nivoju občin (Simões Lopes, 2001):
PDM (občinski program): vključuje celoten občinski teritorij , zamišljen je za obdobje 5–12
let in ima poleg drugih tudi zakonsko opredeljene cilje (zakon št. 208/82):
- Prenesti programske cilje na občinska področja gospodarskega in socialnega razvoja,
teritorialnega in urbanega planiranja, infrastrukture in opreme.
- Zagotoviti indikatorje na lokalnem nivoju, potrebne za izvršitev planov nacionalne,
regionalne ali subregionalne ureditve. To pomeni tudi razviti in razdelati sredstva ter
definirane usmerjene linije v teh planih, če obstajajo.
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- Izoblikovati instrument sodelovanja prebivalcev v urbanističnem planiranju in v ureditvi
teritorija.
- Definirati strategije, ki se nanašajo na produktivne aktivnosti, jih razvijati skozi privatno
iniciativo in mobilnost prebivalstva.
PGU (Splošni urbanistični plan): kot plan urbanistične intervencije je definiran z zakonom
(št. 560/71 in št. 561/71), vključuje območje urbane aglomeracije, potrjen mora biti s strani
občinskega sveta (Assemblia municipal), kadar obstaja PDM. V primeru, da PDM ne obstaja,
plan oceni vlada.
Plani za urbanistično intervencijo morajo objaviti:
- Obstoječo situacijo in analizo le-te.
- Območja, namenjena bivanju, industriji, trgovini, kmetijstvu, rekreaciji in definiranje ostale
uporabe prostora.
- Predlog za splošno mrežo komunikacijskih poti.
- Lokacijo glavnih javnih storitev.
- Bistvene elemente: mrežo vodnih zalog, komunalo, elektriko ter oznaka njihovih tehničnogospodarskih zmožnosti za delovanje.
- Splošno organizacijo cestne cirkulacije in ostalega transporta.
- Glavna zaščitena urbana območja.
- Faze realizacije plana.
ADUP (Prioritetna območja urbanega razvoja): je še ena oblika intervencije na področju
uporabe zemljišča (trgovanja z zemljo). Z zakonom (št. 152/82) je namenjen podpori
urbanističnemu razvoju za obdobje 5-ih let. Omejuje ga občina. Potrjen je s strani Mestnega
sveta (Assemblia municipal), lastnikom zemljišča pa nalaga promocijo urbanizacije njihovih
terenov ali pa dovoljenje, da z njimi lahko razpolaga občina.
5.1.3. Problemi portugalske regionalne politike
Kakorkoli se že ozremo na regionalno politiko, regije še naprej ohranjajo iste razvojne
karakteristike, razmerje med različnimi življenjskimi pogoji in nivoji ostaja nespremenjeno.
(Bento Rosado, 1997) Avtor opozarja, da nova uredba na internem gospodarskem področju
(NOEI) zanima domače ekonomiste bistveno manj kot pa nova gospodarska internacionalna
uredba. Lahko bi rekli, da se zgodovina preteklega tisočletja ponavlja.
Regionalna politika, ki v pravem pomenu besede manjka, služi prostemu delovanju trga. V
prostorskem pogledu to pomeni subalternacijo faktorjev regionalnega razvoja, skritih v
naravnih in človeških virih kot faktorjih lokacije, prevladovanje trga, izkoriščanje
gospodarstva aglomeracij, prvenstvo proizvodnje kot celote, brez skrbi za porazdelitev.
Rezultat tega je proces kumulativne neenakosti, ki je ekstremno težak za nadzorovanje.
(Bento Rosado, 1997)
V primeru Portugalske se slika neenakega razvoja kljub investicijam v nevabljive
(neprivlačne) regije ne izboljša, če pri tem niso upoštevani odnosi soodvisnosti, ki
ponazorujejo portugalski sistem regij.
Nasprotja zaradi nezmožnosti poenostavljanja so vedno velika tveganja neuspeha. Gre za
delovanje izoliranih pogledov, brez upoštevanja globalne slike. Oblika, preveč
poenostavljena, se kaže še danes med urbanim planiranjem, ki se težko drži pravila fizičnih
pogledov s skorajšnjo popolno odtujitvijo ekonomskih in socialnih pogledov. Območje je
praktično popolnoma neopredeljeno. Tukaj imamo v mislih mesta in posebno regije, v katere
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se mesta vključujejo. Prihaja do popolne ignorance hierarhične stopnje in funkcij, ki jih
center mora izpolnjevati v urbanem sistemu, katerega del je. Program za gospodarske
aktivnosti, infrastrukturo, stanovanja in za splošne socialne storitve je brez dobro definiranih
perspektiv, ob pomanjkanju konsistentinh strategij pri zastavljenih ciljih. V zadnjem času pa
je beleženo tudi zmanjšano število poskusov integracije različnih nivojev analize planiranja:
nacionalne, regionalne, lokalne. (Bento Rosado, 1997)
Večji problem v povezavi s prihodnostjo, ki še vedno ni dobro pretehtan, pa je potreba po
upoštevanju okoljske komponente, ekoloških sistemov, funkcioniranju le-teh in omejitvah, ki
jih nalagajo pri delovanju ostalih sistemov.
Neobnovljivi naravni viri se pod vplivom kapitala porabljajo brez vesti; nadpovprečna raba
obnovljivih virov otežuje njihovo zmožnost obnavljanja, uničujejo se ekološki cikli.
»Voditelji življenja« se vzpenjajo po drugačni poti kot pa s pomočjo razvoja. Naravni viri so
omejeni, omejena je absorbcija in nevtralizacija onesnaževanja. Gospodarski sistem naj bi se
sprejel na podlagi ekološkega sistema, z normami, omejitvami in prepovedmi.
Portugalska je država globokih regionalnih asimetrij, ki se še poglabljajo in so rezultat
kumulativnega procesa.
Obalni pas Portugalske (od Brage do Setubala) ustreza ¼ celotne površine države. Leta 1981
je prebivalo v tem delu 7/10 prebivalstva, leta 1979 je ta pas proizvedel 4/5 celotnega
proizvoda in 9/10 celotne proizvodnje predelovalne industrije. Gledano skozi zaposlitev se tu
nahaja več kot 4/5 znanstvenih poklicev, prav tako se tu nahaja 9/10 vseh vodilnih ljudi
Portugalske. (Simões Lopes, 2001)
Kakorkoli, nesorazmerje je še bolj očitno med primerjavo Lizbone in Porta z ostalimi območji
države. Na manj kot 6 % površine živi 40 % prebivalcev, pridela se 50 % celotnega državnega
BDP-ja, 40 % proizvodnje celotne predelovalne industrije in 2/3 proizvoda servisnih storitev.
Kot najbolj nehvaležen del Portugalske lahko vzamemo jug (Alentejo, Algarve), najbolj
razvito pa je območje Lizbone. (Simões Lopes, 2001)
Razlogi za takšno situacijo so različne narave, izhajajo pa že iz preteklosti. Najpomembnejši
centri so locirani ob obali, pomembni so bili že v obdobju pred Rimljani, njihov pomen pa se
je povečal pod vplivom Rimljanov. V tem obdobju se vzpostavi mreža cest, ki pa na jugu ni
povzročila razvoja obale. Odkritja, z velikim vplivom bogastva, ki je uravnavalo razvoj
trgovanja, so poudarila relativno pomembnost obalnih območij, tudi zato, ker so bili odnosi s
Španijo vedno težki. V modernejših časih so se učinki morske razširitve nadaljevali in
nadvladali proces industrializacije. Portugalska, v veliki meri odvisna od uvoza, je izzvala
razvoj pristaniške opreme in pristanišč. Velike koncentracije prebivalstva, kot najbolj
primerni potencialni trgi, so izzvali vzpon litoralnih območij. Medtem so cestna infrastruktura
in ostali razvojni ukrepi, posebno z vzpostavitvijo nacionalne železniške mreže, vedno
privilegirali obalni pas, to pa je le še okrepilo proces neenakosti. Pomembna pri teh
neenakostih v razvitosti pa je še struktura povezav medregijske odvisnosti. V letu 1970 so
koeficienti medregionalne odvisnosti pokazali ekstremno odvisnost katerekoli regije z
Lizbono. (Simões Lopes, 2001)
Poznavanje notranje soodvisnosti regij dokazuje, da bosta potrebna dva tipa akcij, če imamo v
mislih cilj večje socialne pravičnosti. Na eni strani je potrebna ugodnejša porazdelitev akcij
po manj razvitih regijah in le-te se morajo izpeljati z lociranjem investicij, ki pomagajo pri
raziskovanju in izkoriščanju že obstoječih virov teh območij.
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Vse skupaj potrebuje regionalno politiko, ki pa naj ne bo samo le še en tip politike, ampak
koordinacija in združevanje že obstoječih politik (sektorialnih in globalnih), povezana oblika,
znotraj katere so cilji narejeni z ozirom variable prostora. (Simões Lopes, 2001)

5.2. REGIONALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE
Kaj je regionalna politika EU:
Regionalna politika Evropske unije je ena izmed skupnih politik. Temelji na solidarnosti.
Razporeja več kot 1/3 celotnega proračuna EU s ciljem zmanjševanja razvojnih razlik regij in
zmanjševanja neenakosti blaginje svojih državljanov. EU uporablja regionalno politiko za :
*pomoč manj razvitim regijam pri dohitevanju ostalih,
*prestrukturiranje propadajočih industrijskih regij,
*spremembo gospodarske usmeritve ruralnih območij s propadajočim kmetijstvom,
*ponovno oživitev propadajočih sosesk v mestih.
Primarna skrb regionalne politike pa je ustanavljanje delovnih mest. (European Comission,
2007)
Financiranje regionalne politike EU:
Leto
ustanovitve

Vrsta finančnega instrumenta

Pomen

STRUKTURNI SKLADI
Evropski socialni sklad

ESS

Evropski kmetijski usmerjevalni
in jamstveni sklad

EKUJS

1975

Evropski sklad za regionalni
razvoj

ESRR

1993

Finančni instrument za
usmerjanje ribištva

FIUR

1958

Namenjen je vlaganju v ljudi v smeri zmanjševanja
nezaposlenosti, spodbujanja zaposljivosti in razvijanja
podjetniškega duha, vlaganja v znanje, skrbi za enake
možnosti in socialno vključenost vseh v trg delovne sile.
Podpira gospodarsko prestrukturiranje kmetijstva in razvoj
podeželja.
Prispeva k zmanjševanju razlik v gospodarski in socialni
razvitosti evropskih regij, z vlaganji v proizvodnjo in
infrastrukturo, zdravstvo in izobraževanje.
Podpira prizadevanja za ravnovesje med ribolovnimi viri in
njihovim izkoriščanjem, pomaga ohranjati konkurenčnost
ribištva in oživlja območja, odvisna od ribištva.

INICIATIVE EU
Interreg III

Interreg III

Urban II

Urban II

Leader +

Leader +

Equal

Equal

Podpira čezmejno, medregionalno in transnacionalno
sodelovanje.
Spodbuja sonaravni razvoj mest in urbanih območij z
razvojnimi problemi.
Spodbuja razvoj podeželja preko lokalnih pobud.
Podpira odpravljanje dejavnikov, ki vodijo k neenakosti in
diskriminaciji na trgu delovne sile.

KOHEZIJSKI SKLAD
1994

Kohezijski sklad

Kohezijski sklad prispeva h krepitvi ekonomske in socialne
kohezije in sofinancira projekte s področja okolja in
vseevropskih omrežij prometne infrastrukture v tistih državah
članicah, katerih BDP na prebivalca je manjši od 90%
povprečja skupnosti.

Preglednica 62: Finaciranje regionalne politike EU
Vir: Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji, 2007; Mrak, 2004.

Strukturni skladi so finančni instrument regionalne politike EU. Podpirajo razvoj tistih
evropskih regij, ki zaradi različnih vzrokov zaostajajo v razvoju. Njihov cilj je zmanjšati te
razlike in ustvariti okolje za enakomeren in uravnotežen razvoj vseh držav in regij Evropske
unije.(Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji, 2007)
V finančnem obdobju 2000–2006 je bilo za strukturne sklade namenjeno 37 % proračuna EU,
kar znese 257 bilijonov EUR, od tega 22 bilijonov EUR za predpristopne članice in 22
bilijonov EUR za nove članice v obdobju 2004–2006. (European Comission, 2007)
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Za obdobje 2007–2013 Evropska komisija predvideva nekaj več kot 336 bilijonov EUR za
kohezijsko politiko. Ta denarna pomoč ne nadomešča nacionalnih investicij v projekte, ampak
jih zgolj dopolnjuje. (European Comission, 2007)
Ob strukturnih skladih obstajajo še štiri pobude skupnosti: Interreg, Equal, Leader + in Urban.
Te delujejo na področjih, ki zadevajo EU kot celoto, in niso omejene na posamezno državo.
Vsaka pobuda deluje v okviru enega od skladov. (Vladni portal z informacijami o življenju v
Evropski uniji, 2007)
Kohezijski sklad je bil ustanovljen za pomoč najmanj razvitim članicam EU, poleg 10-ih
novih članic (2004), Irske, Španije in Grčije je iz njega črpala tudi Portugalska. Evropska
regionalna politika je razpolagala tudi s programi za bodoče članice: PHARE, ISPA in
SAPARD, ki pa v primeru Portugalske niso aktualni. (European Comission, 2007; Vladni
portal z informacijami o življenju v Evropski uniji, 2007)
Finančna sredstva se delijo na podlagi posebne klasifikacije NUTS regij, ki jo je razvil
Eurostat (statistični urad EU). NUTS regije so bile sicer narejene za potrebe zbiranja, razvoja
in usklajevanja regionalnih statistik EU. Klasifikacija se hierarhično deli na pet ravni (tri
regionalne in dve lokalni). Na njeni osnovi se določajo regije in območja skupnosti, ki bodo
deležna pomoči EU. (Mrak, 2004)
NUTS 1

NUTS 2
Komisije regionalne
koordinacije
+ avtonomni regiji

Portugalska

Kontinent

3

Španija

Skupina
avtonomnih
skupnosti

7

Avtonomne
skupnosti in mesta

Slovenija

-

1

-

NUTS 3
7
19
1

EU-15
72
213
EU-25
89
254
Preglednica 63: Administrativna delitev EU
Vir: European Comission, 2007
LAU :Lokalne administrativne enote (Local administrative Units)
*Podatek statistični urad RS

Skupine
občin
Province +
Ceuta in
Melilla
Statistične
regije

LAU 1
30

Občine

52

-

12

Upravne
enote

1091
1214

LAU 2
308

58
2453
3334

Župnije

4 257

Občine

8 108

Občine

210*
95152
112119

Velika večina sredstev strukturnih skladov se je v obdobju 2000–2006 porazdelila glede na
klasifikacijo NUTS regij v tri prednostne cilje (Kezunovič, 2003):
Cilj 1: Pomoč razvojno zaostalim regijam
To so regije na ravni NUTS 2, ki imajo BDP na prebivalca v obdobjih zadnjih treh let nižji od
75-odstotnega povprečja EU.
Cilj 2: Pomoč regijam s strukturnimi problemi
To so regije na ravni NUTS 3. Sredstva so namenjena socialno-ekonomski preobrazbi
območij s strukturnimi problemi (industrijska, ruralna območja z visoko brezposelnostjo ipd.).
Cilj 3: Modernizacija nacionalnih politik in sistemov izobraževanja ter ustvarjanja novih
delovnih mest v regijah, ki ne sodijo v Cilj 1.
65 % celotnega proračuna, namenjenega regionalni politiki EU, je bilo v finančnem obdobju
2000/06 porabljenega zaCilj 1. (Kezunovič, 2003)
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Država
članica
6
10 EUR

Cilj 1 (*)

Cilj 2

Cilj 3

FIFG (**)

Avstrija

288

740

585

Belgija

690

486

0

199

1008

Francija
Nemčija
Grčija

23 143

Danska
Finska

Kohezijski Iniciative
sklad
skupnosti

SKUPAJ

Prebivalstvo
na območjih
Cilja 1 in Cilja
2 (milijon)

%
prebivalcev

0

0

395

2 008

2.270

28,2

817

33

0

231

2 257

1.269

12,5

397

221

0

92

909

0.538

10,2

541

442

33

0

280

2 304

2.650

51,7

4201

6 569

5 013

254

0

1 155

17 192

20.412

34,0

22 035

3 776

5 057

121

0

1 775

32 765

24.447

29,8

0

0

0

3 388

952

27 483

10.476

100,0

Irska

3 409

0

0

0

584

183

4 177

0.965

26,6

Italija

24424

2 749

4 129

110

0

1 294

32 707

26.704

46,5

0

44

44

0

0

14

103

0.117

28,2

Nizozemska

136

861

1 866

33

0

719

3 615

2.324

Portugalska

21 010

0

0

0

3 388

741

Španija

42 061

2 904

2 363

221

12 357

2 162

62 067

32.027

80,7

797

431

795

66

0

307

2 396

1.674

18,9

6 902

5 068

5 046

132

0

1 061

18 209

18.909

32,2

EU-15
150 104 24 367 26 553
1 226
19717
Preglednica 64: Strukturni skladi in instrumenti za EU-15, 2000–06
Vir: European Comission, 2007

11 361

233 328

14.913

40,3

Luksemburg

Švedska
GB

25 139

(5.)

6.616

15,0
66,6

(3.)

Portugalska je med iniciativami EU dobila 58 % celotnega zneska za iniciativo Interreg in 23
% za iniciativo Leader.
Za finančno obdobje 2007–2013 je EU nekoliko spremenila cilje, na podlagi katerih bo delila
sredstva iz strukturnih skladov. Namesto t.i. cilja 1, cilja 2 in cilja 3 so zdaj v veljavi trije novi
cilji (European Comission, 2007):
Konvergenca: financira se iz ESRR, ESS in kohezijskega sklada. Spodbuja pogoje
stopnjevanja rasti in faktorje, ki vodijo h konkurenčnosti. Ta cilj je namenjen najmanj
razvitim državam članicam in regijam. Pogoj za denarno pomoč je manj kot 75 %
povprečnega BDP na prebivalca EU. Za ta cilj je predvidenih 81,5 % vseh finančnih sredstev
strukturnih skladov. Vsota se nadalje razdeli na: 199,3 bilijone EUR za konvergenčne regije,
14 bilijonov za »phasing out« regije in 69,5 bilijona za strukturni sklad, iz katerega bo
prejemalo 15 držav članic.
Regionalna konkurenčnost in zaposljivost: financira se iz ESRR in ESS. Nanaša se na regije,
ki ne spadajo med konvergenčne. Gre za utrditev konkurenčnosti in atraktivnost ter ohranjanje
zaposlitev s pomočjo dveh pristopov. Prvi: razvojni programi bodo pomagali regijam
predvidevati in promovirati gospodarsko spremembo s pomočjo inovacij in promocije družbe
znanja, varovanja okolja ter izboljšave dostopnosti. Drugi: več služb in boljše službe se bodo
odprle s prilagoditvijo delovne sile in z investicijo v človeški kapital. Skupna vrednost tega
cilja je 55 bilijonov, od tega je namenjenih 11,4 bilijona za »phasing in« regije. »Phasing in«
regije so regije, ki so bile v prejšnjem obdobju v cilju 1, vendar njihov BDP na prebivalca
presega 75 % povprečja EU.
Nekdanja programa Urban II in Equal sta tudi zajeta v cilja konvergenca in regionalna
konkurenca.
Evropsko teritorialno sodelovanje: financira se iz ESRR. Z evropskim teritorialnim
sodelovanjem se bo ojačalo čezmejno sodelovanje z združevanjem lokalnih in regionalnih
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iniciativ, transnacionalno s ciljem integriranega teritorialnega razvoja in interregionalno
sodelovanje z izmenjavo izkušenj. 8,7 bilijona (2,5 % vseh finančnih sredstev strukturnih
skladov) se bo razdelilo na: 6,44 bilijona za čezmejno sodelovanje, 1,38 bilijona za
transnacionalno in 455 milijonov EUR za interregionalno sodelovanje.
Ta cilj temelji na izkušnji nekdanje iniciative skupnosti Interreg.
Država
članica
6
10 EUR

Cilj:
Konvergenca

Cilj:
Regionalna konkurenca in
zaposljivost

Kohezijski
Konvergenca "Phasing-out"
sklad

"Phasing-in"

Belgija

638

Bolgarija

2 283

4 391

Češka

8 819

17 064

Danska
Nemčija

11 864

4 215

Estonija

1 152

2 252

Grčija

3 697

9 420

6 458

635

Španija

3 543

21 054

1 583

4 955

Francija
Italija
Ciper

21 211

430

213

Regionalna
konkurenca in
zaposljivost
1 425

194

2 258

179

6 853

419

389

26 692

510

103

613

9 409

851

26 340

52

3 456

210

20 420

3 522

559

35 217

10 257

872

14 319

458

293

151

901

972

5 353

846

28 812

28

640

3 191

Irska

Cilj:
Evropski
Skupaj
teritorialni
sodelovalni

399

Latvija

1 540

2 991

90

4 620

Litva

2 305

4 470

109

6 885

15

65

386

25 307

Luksemburg
Madžarska
Malta

50
8 642

14 248

284

556

2 031

Nizozemska
Avstrija
Poljska

177
22 176

(4.)

3 060

Slovenija

1 412

2 689

Slovaška

3 899

7 013

17 133

280

Finska

488

545

Švedska
Romunija
Medregionalni
Tehnična
asistenca
Skupno

2 738
6 552

855

1 660

247

1 907

1 027

257

1 461

731

67 284

44 377

Portugalska

GB

15

174

965

490

99

21 511

(7.)

104

4 205

449

227

11 588

1 051

120

1 761

1 626

265

1 891

6 014

722

10 613

455

19 668

445

445

8 723

347 410

12 661

868
59 578

199 322

13 955

11 409

43 556

Preglednica 65: Cilji EU za finančno obdobje 2007/13, na podlagi katerih bodo evropske regije črpale iz strukturnih skladov
Vir: European Comission, 2007
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5.3. REGIONALNA POLITIKA ALENTEJA
5.3.1. FINANCIRANJE
1000
EUR
1989/93
1994/99
2000/06
2007/13

Financiranje iz EU
Skupaj

ESRR

99 000
311 799
1 281 874
*

94 000
211 990
888 576
869 000

ESS
/
/
118 608
*

EKUJS
/
/
274 141
*

FIUR
/
/
549
*

Državne
javne
finance
87 000
698 813
*

Privatni
sektor

SKUPAJ
/

186 000

72 939
*

2 053 626
*

Preglednica 66:Finančna slika finančnih obdobij EU za regijo Alentejo
1
2
Vir: QCA 1989/1993; PORA 1994/99, QCA 1994/99, PORA 2000/06; QCA 2000/06,

Pojasnilo k preglednici 66:
1989/93: znesek se nanaša na financiranje le iz Cilja 1, vsota je bila v tem dokumentu
zgolj napoved, zanesljivejšega podatka ni na voljo
1994/99: znesek se nanaša na odobreno vsoto (Evropska komisija) za RORP Alenteja,
regija jo je izkoristila s 94%
2000/06: znesek se nanaša na odobreno vsoto (Evropska komisija) za RORP Alenteja,
podatka o % izkoristka še ni na voljo
2007/13: znesek je zgolj napoved za črpanje iz ESRR, program je še v izdelavi, zato
zanesljivejšega podatka še ni na voljo
V prvem finančnem obdobju po vstopu Portugalske v takratno EGS regionalna politika še ni
bila v ospredju v taki meri kot danes. Regije so za regionalni razvoj prejele le 15,6 % vse
finančne pomoči, ki jo je Portugalska črpala takrat iz EGS. Od tega deleža je Alentejo dobil
le 8,5 %, ostalih 91,5 % pa so dobile druge regije Portugalske. Takratni program, s katerim je
država kandidirala za finančna sredstva, je največ denarja prejel za izgradnjo gospodarske
infrastrukture (komunikacije in telekomunikacije, energija, znanost in tehnologija, terciarni
sektor), sledila je izgradnja prometne infrastrukture, razvoj človeških virov in šele potem
regionalni razvoj z že omenjenimi 15,6 % vseh sredstev (QCA 1989/1993; PORA 1994/99,
QCA 1994/99). Za drugi regionalni operativni razvojni program (1994/99) je regija prejela le
5% vseh sredstev, ki so bili namenjeni za RORP-e portugalskih regij. Vendar je tudi s tem
denarjem naredila pomemben napredek pri oskrbi ljudi z osnovno opremo in infrastrukturo,
kar je razvidno v nadaljevanju. Alentejo je bolj konkreteno vsoto prejel šele v tretjem
finančnem obdobju (2000/06) po vstopu Portugalske v EGS.
Regionalni operativni razvojni program Alenteja je v finančnem obdobju 2000/06 prejel
neprimerno več finančnih sredstev kot pa v obdobju 1994/99. Ta okrepitev je posledica dobro
izpeljanega RORP 1994/99, saj so Alentejani zato prejeli pomembno vsoto iz rezerve
učinkovitosti (Reserva de Eficiencia), poleg tega pa je vlada iz rezerve QCA namenila še
dodaten, pomemben del finančnih sredstev za nadaljnji razvoj projekta Alqueve.
Domnevamo lahko, da je to posledica večje vloge regionalnih razvojnih programov, ki so jih
ti dobili pri deležu evropskih finančnih sredstev. V zadnjem finančnem obdobju 2000/06 je
bilo za regionalni razvoj (RORP) namenjenih 36% vseh sredstev, ki jih je država prejela od
EU, v prejšnjem obdobju pa je bil ta odstotek 18%. Povečan znesek lahko delno razumemo
tudi zaradi narave zastavljenih ciljev.
1,2

Opombi : zaradi preglednejšega citiranja so uporabljene za programe naslednje okrajšave:
PORA (Programa Operacional Regional do Alentejo); QCA (Quadro Comunitario de Apoio)
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V tretjem finančnem obdobju (2000/06) sta bila deležna visokih investicij pristanišče Sines in
vodno zajetje Alqueva, oba projekta na nacionalnem nivoju. Poleg tega pa je tudi sama
Portugalska prejela približno za ¼ sredstev več kot v prejšnjem finančnem obdobju. (QCA
1989/1993; PORA 1994/99, QCA 1994/99, PORA 2000/06; QCA 2000/06)
Norte
6%

4% 4%
37%

11%
2000/06

5%

Lisboa e Vale do
Tejo
Alentejo

Algarve
16%

Norte

Centro

2%
4%2%

Centro
35%

2005
29%

Algarve

Acores
22%

Acores

Madeira

Grafikon 54: Porazdelitev sredstev po regijah
v finančnem obdobju 2000/06
Vir: QCA III Portugal 2000-2006.

Lisboa e Vale do
Tejo
Alentejo

23%

Madeira

Grafikon 55: Št. ljudi po regijah leta 2005
Vir: INE, 2006

Regija Alentejo je v finančnem obdobju 2000/06 prejela za regionalni razvoj 11 % vseh
finančnih sredstev, ki so bila za to namenjena. (QCA 2000/06)
Prebivalci v Alenteju predstavljajo približno 5 % Portugalcev, regija je v tem razmerju dobila
dober delež. Če pa imamo v mislih površino regije in nizko stopnjo razvitosti, potem je delež
vložka izredno majhen. Tudi pri tej finančni razporeditvi med regijami je razvidno, da
Portugalci še vedno posvečajo večjo pozornost in namenjajo več sredstev regijam severne
Portugalske. V tem pogledu se ne uresničuje zamisel Evropske unije o zmanjševanju
medregionalnih razvojnih razlik, saj se te s tako porazdelitvijo denarja le še večajo.
Portugalska bo zaradi pravila manjšega BDP od 90 % na prebivalca črpala iz kohezijskega
sklada. Alentejo bo kot regija z manj kot 75 % BDP povprečja na prebivalca črpal iz cilja
konvergence. Alto Alentejo, Alentejo Central in Baixo Alentejo bodo lahko črpali iz tretjega
cilja za čezmejno sodelovalne regije. Iz tretjega cilja bo Alentejo lahko črpal sredstva še iz
treh skupin kot del Atlantske obale, JZ Evrope in Mediterana. (European Comission, 2007)

Karte 27, 28, 29 : Območja iniciative Interreg III-A, Interreg III-B, Interreg III-C
Vir: European Comission, 2007
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5.3.2. Regionalni operativni razvojni programi (RORP) 1994/99, 2000/06, 2007/13
V regionalnih razvojnih programih regije Alentejo je dobro razvidno nadgrajevanje
zastavljenih ciljev. V prvem razvojnem programu je bil poudarek na izgradnji cestne mreže
kot podlaga za nadaljnji razvoj. V drugem je bil poudarek predvsem na izboljšanju
življenjskih pogojev ljudi, definiranju regionalne identitete (dediščine, atraktivnosti za
gospodarstvo), izdelavi regionalnih študij z različnih področij. Nekaj sredstev je bilo
namenjenih tudi podpori podjetjem. Tretji razvojni program je bil že bolj specifičen. Sredstva
so bila namenjena predvsem za izobraževanje in zaposlovanje, nadaljevanje projektov za
izboljšanje življenjskih pogojev, občinskim in medobčinskim investicijam. Pri tem programu
so se odprla tudi nova področja investicij v kmetijstvo, ribištvo, območja rudnikov in
nahajališč marmorja. Izstopala pa sta že omenjena nacionalna projekta Alqueva in pristanišče
Sines. V zadnjem, četrtem razvojnem programu, prevladujejo usmeritve v razvoj
konkurenčnosti, znanja in inovacij. V skladu z usmeritvami EU za to obdobje pa je poudarek
tudi na okoljskih ciljih, ruralnem razvoju in ciljih teritorialne kohezije. (PORA 1994/1999)
Regionalni operativni razvojni program Alenteja 1994/99
Finančna
sredstva
(% od
celote)

CILJI
PODPROGRAM
A:
Lokalni razvoj in
izboljšanje
življenjskih
pogojev.

♦

♦
♦
♦
♦

Izboljšanje kvalitete okolja na območju izvirov vodnih virov, ki so
namenjeni zalogam pitne vode.
Zagotovitev boljše dostopnost do poseljenih krajev in dobaviteljev
dobrin, storitvenih dejavnosti. Izboljšati pretok regionalnih proizvodov.
Ustanovitev skupne polivalentne opreme na področju zdravja,
izobraževanja in kulture.
Promoviranje lokalnih proizvodnih aktivnosti, zagotovitev delovanja
majhnih industrijskih proizvodnih enot in primerne ureditve ter
vrednotenja urbanega prostora.
Definicija regionalne cestne mreže.
Ohranjanje in vrednotenje kulturne dediščine.
Podpora gospodarskim aktivnostim.
Izgradnja nadobčinske infrastrukture in ohranjanje naravnih virov.

♦
♦
♦
♦

Podpreti spremembo tehnologije v podjetjih.
Ustanoviti storitev pomoči podjetjem.
Podpreti vrednotenje in regionalno promocijo.
Poglobiti medregionalne odnose in čezmejno sodelovanje.

♦
♦
♦

PODPROGRAM
B:
Vrednotenje
regionalne
dimenzije in
identitete.
PODPROGRAM
C:
Izboljšanje
pogojev
modernizacije in
adaptacije
spremembam.

45,0 %

41,0 %

14,0 %

Preglednica 67: Regionalni operativni razvojni program Alenteja 1994/99
Vir: Programa Operacional do Alentejo. Quadro Comunitario de apoio 1994/1999, 1994

Za regionalni operativni razvojni program 1994/99 je bila narejena analiza. V Alenteju se je
financiralo iz regionalnega razvojnega sklada EU 49,9 % celotne vsote projektov. Sicer je
regija dobila odobrenih 88,8 % načrtovanih investicij. Največ teh investicij je dobil program
»Modernizacija gospodarskega sektorja« (31 %), drugo največjo vsoto pa je prejel regionalni
operativni razvojni program (24 %). Največ sredstev je dobil podprogram A za izboljšanje
življenjskih pogojev prebivalstva. V to je vključena temeljna oskrba s pitno vodo,
kanalizacija, pa tudi izgradnja kompleksov za športne in kulturne aktivnosti. Tudi v tem
programu je bila zasnovana dinamizacija gospodarske aktivnosti, ki pa ni obrodila vidnejših
dosežkov. (PORA 1994/1999)
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Doseženi rezultati projektov 1994/99
-98% prebivalcev ima vodovod
-95% prebivalcev ima kanalizacijo
-88% prebivalcev je priključeno na čiščenje gospodinjskih voda
-16 postaj čiščenja vode za javno oskrbo
-275 km nove napeljave vodovoda
-92 novih postaj čiščenja odpadne vode gospodinjstev
-227 km nove napeljave kanalizacije
-5 novih sistemov transporta, odlaganja in urejanja trdih urbanih odpadkov
Dostopnost
-izgradnja in obnova 537 občinskih cest in poti
-izgradnja 211 km medobčinskih cest in poti
-obnova 144 km neklasificiranih cest
-razširitev 1 občinskega letališča
-izgradnja 1 železniškega terminala
Družbeno-kulturne
-izgradnja in obnova 7 občinskih knjižnic
ustanove
-izgradnja in obnova 12 kino-teatrov
-obnova 1 konservatorija
-izgradnja in obnova 6 muzejev
-izgradnja in obnova 7 kulturnih centrov
-izgradnja 11 občinskih kompleksov z bazeni
-izgradnja 13 športnih paviljonov
-izgradnja 1 športnega kompleksa za tenis
-izgradnja 1 veslaškega centra
-izgradnja 1 atletske steze
PODPROGRAM
Infrastruktura,
-izgradnja in razširitev 30 območij za lociranje industrije
B:
oprema in podpora
-konstrukcija 6 razstavnih paviljonov
Vrednotenje
gospod arskim
-konstrukcija 2 parkov trga in razstav
regionalne
aktivnostim
-konstrukcija in razširitev 6 občinskih trgov
dimenzije in
-konstrukcija in razširitev 10 infrastruktur-oprem turistične ponudbe na
identitete.
občinskem območju
PODPROGRAM
Dinamizacija
-podpora realizaciji 15 novih trgov v kontekstu regionalnega interesa
C:
gospodarske
-podpora 17 ustanovam, povezanimi z lokalnim podjetniškim razvojem in
Izboljšanje
aktivnosti
turizmom s ciljem dinamizacije, promocije in vrednotenja regionalnih virov
pogojev
Študije in
-študija o podtalnicah v Alenteju
modernizacije in
publikacije
-študija za definiranje regionalne gospodarske baze
adaptacije
-izdaja 26 občinskih planov
spremembam.
-izdaja 5 strateških mestnih planov
-izdaja 2 planov regionalne teritorialne ureditve
-izdaja 3 planov za trde odpadke
-izdaja 20 planov za revitalizacijo vasi, historičnih vasi in arheoloških območij
Preglednica 68: Doseženi rezultati projektov v regiji
Vir: Programa Operacional do Alentejo. Quadro Comunitario de apoio 1994/1999, 1994
PODPROGRAM
A:
Lokalni razvoj in
izboljšanje
življenjskih
pogojev.

Okolje

Ob prehodu med drugim finančnim obdobjem EU (1994/99) in tretjim (2000/06) so bile
narejene določene analize o stanju v regiji in kakšno stanje je bilo mogoče pričakovati po
zaključku tretjega finančnega obdobja. (PORA 2000/06)
Napovedi za področje zaposlitve so bile:
- 15 % aktivnega prebivalstva še vedno zaposlenega v kmetijstvu, ribištvu in gozdarstvu,
- več kot 60 % aktivnega prebivalstva zaposlenega v storitvenih dejavnostih,
- odstotek brezposelnih moških se zniža z 11,3 % na 9 %,
- odstotek brezposelnih žensk se zniža z 18,5 % na 12 %,
- odstotek aktivnega prebivalstva se zviša z 45% na 50 %.
Izvrševanje programa naj bi ustanovilo v tem obdobju vsako leto 5000 novih delovnih mest.
Analiza za uspešnost razvojnega programa za finančno obdobje 2000/06 še ni bila narejena.
Po podatkih, ki jih lahko poiščemo na portugalskem statističnem uradu, je bil leta 2004 delež
aktivnega prebivalstva 44,15 %. V primarnem sektorju je bilo zaposlenih 15 % aktivnega
prebivalstva, v terciarnem in kvartarnem pa 62 %. Skupna brezposelnost je leta 2005 v regiji
dosegla 9,2 %.
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Regija Alentejo je z intervencijami na področju okolja, narejenimi v prvem in drugem
finančnem obdobju, ob koncu slednjega beležila v splošnem dobro okoljsko stanje. Seveda pa
je bilo v tretjem finančnem obdobju potrebno sanirati še nekatera problematična območja in
dopolniti nekatere že začete intervencije:
a) Komplementarne akcije že razvitih intervencij v prejšnjih finančnih obdobjih na področju:
*Virov vode za javno oskrbo: cilj znižati št. dni v letu s pomanjkanjem vode v območjih
stalnega pomanjkanja vode.
*Kvalitete vode za javno oskrbo: cilj izboljšati tehnološko opremo merilnih postaj za merjenje
onesnaženosti podtalnic in vodnih zajetij ter zaščititi in izboljšati stopnje onesnaženosti virov
pitne vode.
*Sistemov oskrbe z vodo: cilj doseči najbolj odročne kraje in jim zagotoviti oskrbo z vodo,
odstotek naj bi se dvignil z 98 % na 100 %.
*Sistemov ravnanja z odpadnimi vodami: cilj doseči 100 % oskrbo gospodinjstev s
kanalizacijo, poprej je bila ta 98 %.
*Sistemov ravnanja s trdimi urbanimi odpadki: cilj doseči pri 95 % gospodinjstvih zbiranje in
obdelavo trdih mestnih odpadkov po direktivah EU, poprej je bil ta odstotek 42 %.
b) Akcije na občutljivih območjih, ki kažejo probleme na kratki in dolgi rok:
*Območja rudnikov: cilj zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami na
področju rudnika Aljustrel, Neves Corvo, vizualno spremeniti izgled pokrajine na območju
teh dveh rudnikov, izdelati študije o različnem gospodarskem izkoriščanju območja po zaprtju
rudnikov.
*Območja pridobivanja marmorja: cilj odstraniti ostanke pridobivanja marmorja na območju
Vila Vicosa-Borba-Estremoz, kar bi dovoljevalo novo ureditev in razširitev območja
pridobivanja; izkoristiti možnost podzemnega pridobivanja; razviti potrebne postopke za
zbiranje proizvedenih odpadkov v predelovalnih enotah in odlaganje le-teh na primeren kraj,
sprožiti postopke za sanacijo opuščenih kamnolomov in prostor uporabiti v druge namene.
*Območje vpliva Alqueve: cilj izdelati regionalne ureditve teritorija območja Alqueve z
zagotovitvijo primernega gospodarskega izkoriščanja tega območja in hkrati vzdrževati
stopnjo okoljske kvalitete. Projekt PEDIZA I (do 2001), ki se na to nanaša, se je podaljšal v
projekt PEDIZA II (2000/06).
*Viri in kvaliteta podtalnic: cilj doseči znanstveno poznavanje podtalnic, z identifikacijo,
karakterizacijo in kartoGrafijo vodonosnikov; doseči bolj racionalno razpolaganje z vodo v
občinah, ugotoviti obstoječe zaloge in količino vode, potrebne za oskrbo različnih občin;
racionalizirati razmerje med uporabo vode iz podtalnic in površinskih vodotokov, vzpostaviti
nadzor nad kvaliteto in kvantiteto vodonosnika s postavitvijo mreže monitoringa, uvesti
postopke zaščite vodonosnikov, določene v že izvedeni študiji; ugoditi večini zahtev EU na
področju podtalnic.
*Natura 2000: cilj izboljšanje življenjskih pogojev habitatov, pridobiti nadzor nad rastlinskimi
in živalskimi vrstami, ter pridobivanjem/uporabo zemljišč.
Na področju izobraževanja je regija ob prehodu iz 2. v 3. finančno obdobje predstavljala
odstotek nepismenih nad povprečjem Portugalske. Ugotovljeno je bilo, da je pokritost s
šolsko mrežo sprejemljiva, nezadostna pa je pokritost s predšolskimi ustanovami. Nekatere
šole imajo problem pomanjkanja opreme, šolskega materiala (laboratoriji, knjižnice,
računalniki …), oprema je tudi zastarela.
S tretjim regionalnim operativnim razvojnim programom so želeli v regiji doseči naslednje:
- opremiti šole z laboratoriji (15), knjižnicami, športno infrastrukturo (14),
- preurediti regionalno šolsko mrežo, zmanjšati regionalne asimetrije,
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- izboljšati ponudbo začetnega poklicnega usposabljanja mladih,
- zvišati kvaliteto šol,
- ustanoviti center »žive znanosti« (Ciencia Viva) v vsakem od distriktov,
- doseči 100 % vpis 5-letnikov v predšolsko izobraževanje in 75 % vpis 3–4-letnikov,
- zvišati indeks pismenosti na 90–100%.
Tudi zdravstvena situacija v regiji je bila ob prehodu zadovoljiva. V 90-ih letih je regija
doživela pozitivno evolucijo na tem področju, povprečna pričakovana življenjska doba je bila
74,2 leti, kar je nad portugalskim povprečjem (74,0 let). Smrtnost dojenčkov je v tem obdobju
že precej nizka (5,2 promila) v primerjavi s povprečjem Portugalske (6,6 promila). S tretjim
regionalnim operativnim razvojnim programom so nadaljevali z investicijami v zdravstvo,
tako na nivoju infrastrukture z organizacijo vmesnih storitev, obogatitvijo treh lokalnih
zdravstvenih sistemov, izgradnjo nove regijske bolnišnice in izboljšavo logistike za instalacijo
prve pomoči v regijskih zdravstvenih domovih.
Na nivoju regijske opremljenosti za šport in prosti čas je bila situacija prav tako sprejemljiva
na podlagi naslednjih kazalcev:
- 93 % sedežev občin ima športne paviljone,
- 85 % sedežev občin ima odprte bazene,
- 50 % sedežev občin ima knjižnico, kino teater in avditorij.
Regionalni operativni razvojni program predvideva financiranje za zagotovitev 100 %
pokritosti alentejanskih občin s športno opremo, da ima vsa populacija možnost dostopa do
nje v dobrih pogojih.
Na področju prometne infrastrukture in dostopnosti je bila ugotovljena tudi sprejemljiva
situacija na področju cestne mreže. Glavne smeri so odraz centralne moči in njene
perspektive regionalnega razvoja, katera prispeva k dvigu tokov med obalo in notranjostjo.
Ostajajo pa nasprotja v predvideni fundamentalni mreži.
V nasprotju z razvojem, ki se kaže v cestnem omrežju, pa se kaže velika izguba pomembnosti
železniškega transporta. Tega označujejo velike omejitve železniškega sistema kot rezultat
nestrinjanja glede pomembnosti urbanih območij, opuščanja železniških povezav in
železniška degradacija materiala v obtoku, ki se kaže v vedno večji izgubi konkurenčnosti
tega načina transporta.
Tretji operativni regionalni program predvideva izboljšave povezav različnih cestnih smeri in
dostopov do urbanih centrov z naslednjimi intervencijami:
- izgradnja in rekvalifikacija 87 km nacionalnih in regionalnih cest,
- izgradnja 600 km občinskih cest in poti,
- izgradnja 10 infrastruktur podpore transportnim sistemom.
Kar se tiče železniških prog, se predvidevajo intervencije na nivoju zastavljenih turističnih
ciljev nekaterih opuščenih linij.
Eno izmed najpomembnejših področij je kmetijski in ruralni razvoj. Za to področje je bilo
namenjenih 21,73 % finančnih sredstev programa, 11,4 % v sklopu programskega cilja 3 in
10,4 % v sklopu programskega cilja 4. Sprejetih je bilo 7 različnih akcij s podakcijami na
področjih: raznolikosti v majhnem kmetijstvu, razvoja tradicionalnih regionalnih proizvodov,
sonaravnega vodenja in ekološke stabilnosti gozdov, kmetijskih storitev, upravljanja z
vodnimi viri, poti in elektrifikacije na kmetijskih posestih, okoljskega vrednotenja in ruralne
dediščine. V okviru cilja 4 (območja Alqueve) pa sta bili sprejeti 2 različni akciji: izgradnja
sekundarne namakalne mreže in dinamizacija novega modela kmetijskega in ruralnega
razvoja na območju Alqueve.
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Področju razvoja gospodarskega potenciala je bilo namenjenih 13,44 % finančnih sredstev
programa.
(PORA 2000/06)

Regionalni operativni razvojni program Alenteja 2000/06
Finančna
sredstva
(% od
celote)

CILJI
Cilj 1:
Podpora
občinskim in
medobčinskim
investicijam.

Cilj 2:
Integrirane akcije
teritorialnih baz.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Cilj 3:
Intervencije
centralne
administracije na
regionalni nivo.

Cilj 4:
Integriran razvoj
območja Alqueve
(PEDIZA II).

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Izboljšanje komunikacij in mobilnosti med regijami in znotraj
regij.
Vrednotenje teritorialnih in okoljskih pogojev.
Izboljšanje privlačnosti določene lokacije za proizvodne
aktivnosti (gospodarstvo).
Izboljšanje funkcijske artikulacije urbanega in ruralnega sistema.
Koherenca in razvoj regionalnih kapacitet.
Ustanovitev pomoči lokalnemu razvoju.
Podpora specifičnim akcijam teritorialnega vrednotenja.
Izboljšanje interesa za najem kredita za občinske investicije.
Izboljšanje sistemov oskrbe z vodo, odpadne vode.
Integrirana akcija »Norte Alentejano«.
Integrirana akcija na območjih pridobivanja marmorja.
Integrirane akcije Norte Alentejano in območij pridobivanja
marmorja.
Integrirana akcija za kvalifikacijo in konkurenčnost delovnih
mest.
Infrastruktura za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko
izobraževanje.
Poklicno izobraževanje.
Promocija zaposljivosti in zaposljivost na lokalnem nivoju.
Podpora investicijam v lokalni razvoj.
Promocija znanstvene kulture in tehnološke dejavnosti,
konstrukcija znanja in družbe.
Izboljšanje zdravstvenih pogojev.
Obnovitev naravne in kulturne dediščine.
Izgradnja športnih objektov.
Kmetijstvo in ruralni razvoj.
Ribištvo in infrastruktura pristanišč.
Ribištvo in oprema za predelavo rib.
Razvoj in zagotovitev gospodarskega potenciala regije.
Izboljšanje dostopnosti do transporta.
Okolje.
Tehnična asistenca (FEDER).
Tehnična asistenca (FSE).
Tehnična asistenca (FEOGA).
Primarna infrastruktura in komplementarne akcije.
Ohranjanje, in vrednotenje dediščine.
Dinamizacija in diverzifikacija gospodarske baze.
Ruralni in kmetijski razvoj.
Vrednotenje človeških virov.

21,9 %

4,2 %

49,7 %

24,0 %

Preglednica 69: Regionalni operativni razvojni program Alenteja 2000/06
Vir: POR Alentejo, 2005.

Operativni razvojni program za finančno obdobje 2007/13 še ni podrobneje razdelan, prav
tako še ni določene vsote, ki jo bo regija v tem obdobju črpala iz sredstev EU. Analizirano je
trenutno stanje v regiji, začrtane so glavne smernice programa in določeni so cilji. Usmeritve
Evropske unije v finančnem obdobju 2007/13 so (CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007):
¾

Narediti Evropo in njene regije bolj privlačne za investicije in delavce: z razvojem
in izboljšavo transportne infrastrukture, z okrepitvijo sinergije med okoljsko
zaščito in razvojem, z omiljenjem intenzivne uporabe tradicionalnih virov energije.
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Izboljšanje znanja in inovacij s ciljem večjega razvoja: z okrepitvijo in
izboljšanjem investicij v raziskave in teritorialni razvoj, z omogočanjem inovacij
in promoviranjem podjetniškega duha, s promocijo informacijske družbe za vse
ljudi, z lažjo dostopnostjo do finančnih sredstev.
¾ Več in boljše zaposlitve: z večjo privlačnostjo in vzdrževanjem številnejših
delavcev na trgu dela in modernizacijo socialnih ugodnosti, z izboljšavo
prilagajanja delavcev in fleksibilnostjo trga dela, z okrepitvijo investicij v človeški
kapital in z izboljšanjem izobrazbe ter kompetenc.
¾ Prispevek k vzdrževanju aktivnega in zdravega prebivalstva.
¾ Administracija.
¾

Te usmeritve je Portugalska vpeljala v svoj nacionalni razvojni program s ciljem črpanja
sredstev iz EU. Kot prioritete si je zadala večje kvalificiranje Portugalcev, s promoviranjem
znanja, znanosti in inovacij kot zagotovilo za razvoj države in njene konkurenčnosti.
Poudarila je tudi dvig konkurenčnosti posameznih regij in podjetij ter dvig produktivnosti
dela. Pod prioriteto socialne kohezije je navedla enake možnosti za zaposlitev, ne glede na
spol, izboljšanje izobrazbe, zvišanje št. delovnih mest. Zagotoviti kvalifikacijo teritorija in
mest s promoviranjem boljše teritorialne ureditve, pervencije tveganj, večje skrbi za okolje,
okrepitve urbanih sistemov, vse to s ciljem zmanjšanja regionalnih razvojnih asimetrij.
Predvsem pa si je Portugalska zadala dvigniti učinkovitost in modernizirati institucije ter
državno upravo. (CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007)
Regionalni razvojni program Alenteja v četrtem finančnem obdobju, odkar je Portugalska v
Evropski uniji, postavlja na prvo mesto konkurenčnost, inovacije in znanje. V skladu s
smernicami EU in nacionalnega razvojnega programa bo šla približno tretjina investicij v
razvoj majhnih podjetij, uvajanje inovacij in promoviranje družbe znanja. Regija želi ta cilj
doseči z obnovitvijo tradicionalnih aktivnosti, ki so povezane z naravnimi in endogenimi viri,
pri tem pa želi uporabiti znanost in tehnologijo, organizacijo in znanje, človeški kapital in
marketing. Ta strategija naj bi predstavljala enega največjih razvojnih potencialov Alenteja.
Skupno s tem pa je potrebno razvijati pojavljajoče se ekonomske aktivnosti (izkoriščanje
obnovljivih virov energije, aeronavtika …) z večjo proizvodno vrednostjo in večjo tehnološko
intenziteto. S slednjo regija skuša diverzificirati poklicni in specializacijski profil prebivalstva
ter ustvariti visoko kvalificirana delovna mesta. Regija se s tem razvojnim programom želi še
bolj odpreti, potrebno je raziskati pozicijo logističnih povezav, glede na pozicijo Alenteja
(meja s Španijo). Prioritetni cilj je okrepitev že realiziranih investicij (pristanišče Sines,
avtocesta Lizbona-Madrid) in vpeljava novih transportnih infrastruktur (vlak visoke hitrosti,
železniška povezava Sines-Elvas, letališče Beja, logistične baze …). Poleg razvoja
tradicionalnih in visokotehnoloških dejavnosti Alentejo računa tudi na sonaravni razvoj
turizma z izkoriščanjem naravnih virov, pokrajinskih prednosti in kulturne dediščine. Za to,
da bo atraktivnost regije večja, pa imajo pomembno vlogo mesta. V programu Alentejani
spodbujajo sonaravni razvoj mest, okrepitev njihove konkurenčnosti in atraktivnosti, ki sta
povezani z učinkovito in inovativno povezavo med urbanim centrom in podeželjem.
Poudarjeno je tudi učinkovitejše izkoriščanje naravnih virov (voda, prsti …), s hkratno
zadostnostjo za prebivalce, ohranitvijo biodiverzitete in minimiziranjem klimatskih sprememb
(suša, dezertifikacija, …). Kot je bilo zapisano že v nacionalnem razvojnem programu, tudi v
Alenteju želijo bolj učinkovito vodenje na različnih stopnjah (javni stroški …), ki je
pomembno tako za podjetniški razvoj kot tudi za prijaznejši odnos do prebivalcev. (CCDR
Alentejo, RORP 2007-2013, 2007)
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Regionalni operativni razvojni program Alenteja 2007/13
Finančna
sredstva
(% od
celote)

CILJI
Cilj 1:
Konkurenčnost,
inovacije in
znanje.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Cilj 2:
Urbani razvoj.

Cilj 3:
Povezanost in
terirorialna
artikulacija.
Cilj 4:
Okoljska
kvalifikacija in
vrednotenje
ruralnega prostora
Cilj 5:
Vodstvo in
organizacijska
prepričljivost.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Mreža znanosti in tehnologije (instalacije znanstvene in tehnološke
opreme).
Razvoj družbe znanja.
Ustanovitev mikro in majhnih inovacijskih podjetij.
Projekti raziskav in razvoja (R/R) ter sodelovanja med mikro in
majhnimi podjetji.
Projekti investicij v inovacije mikro in majhnih podjetij.
Kvalifikacija majhnih podjetij.
Območja privlačnosti za podjetniške inovacije.
Skupinske akcije in podjetniški razvoj.
Komplementarne intervencije v energetsko mrežo (plinske
avtonomne enote in povezava lokalnih električnih proizvodenj, ki
temeljijo na obnovljivih energetskih virih, z nacionalno električno
mrežo ).
Ustanovitev partnerstev za urbano regeneracijo.
Povezava mest v urbane mreže s ciljem konkurenčnosti in
inovacije.
Urbana mobilnost.
Infrastruktura in mreže mobilnosti.
Oprema, infrastruktura za socialno in teritorialno kohezijo.
Upravljanje z vodnimi viri.
Prevencija naravnih in tehnoloških tveganj.
Spodbujanje reciklaže in ponovne uporabe odpadkov.
Ohranjanje narave in promocija biodiverzitete.
Vrednotenje in načrtovanje obalnega pasu.
Gospodarsko vrednotenje ruralnega prostora.
Tehnična asistenca.
Elektronsko regionalno in lokalno vodenje.
Olajšanje odnosa med podjetji in prebivalci na nivoju lokalne
administracije.
Organizacijska promocija regije.

33,8 %

16,1 %

23,1 %

15,0 %

11,8 %

Preglednica 70: Osnutek Regionalnega operativnega razvojnega programa Alenteja 2000/07
Vir: CCDR Alentejo, RORP 2007-2013, 2007

5.3.3. Priključitev NUTS 3 regije Leizire do Tejo
Alentejo je s priključitvijo Leizire do Tejo leta 2002 utrpel pomembne teritorialne
spremembe. Leizira do Tejo je poprej bila del NUTS 2 regije Lisboa e Vale do Tejo. Ker ima
ta regija visok povprečni BDP na prebivalca glede na EU-25, so Portugalci priključili njen JZ
del (Leizira do Tejo) k NUTS 2 regiji Alentejo. Tako je lahko še nekaj časa deležna pomoči iz
strukturnih skladov EU. Regijo so priključili tudi z namenom boljše artikulacije Alenteja z
metropolitanskim območjem Lizbone, s ciljem večjega podjetniškega dinamizma. Vse to pa je
zahtevalo tudi nov izziv pri sestavljanju Regionalnega operativnega razvojnega programa
Alenteja za obdobje 2007/13. Leizira do Tejo se sicer precej razlikuje od Alenteja, ob njeni
priključitvi pa so se spremenile tudi nekatere druge lastnosti in kazalci NUTS 2 regije
Alentejo. (CCDR Alentejo, 2005)
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Preglednica 71: Lastnosti in kazalci Alenteja brez in z Leiziro do Tejo
Vir: INE, 2006; CCDR Alentejo, 2005

NUTS 3 regija Leizira do Tejo je predstavljala približno 1/3 regionalnega prispevka
nacionalnemu BDP-ju, medtem ko Alentejo Central ¼. Najvišje povprečje BDP na
prebivalca je ohranil Alentejo Litoral, sledi mu Leizira do Tejo in nato Alentejo Central. Rast
bruto dodane vrednosti Leizire do Tejo je leta 2002 znašala 8,1 %, v Alenteju Central pa 7,4
%. (CCDR Alentejo, 2005)

5.4. SOSEDNJI ŠPANSKI REGIJI EXTREMADURA IN ANDALUCIA
5.4.1. PRIMERJAVA ALENTEJA Z EXTREMADURO IN ANDALUCIO

Karta 30: Obmejna poselitev
Vir: Poedem, 2007

Karta 31: Območje delovanja iniciative
Interreg III-A
Vir: CCDR Alentejo, 2007

Alto Alentejo in Alentejo Central mejita s špansko regijo Extremaduro, medtem ko večino
Baixa Alenteja leži ob španski regiji Andaluzija. S karte je razvidna redka obmejna poselitev
na španski strani, velikost obmejnih naselij na portugalski strani pa je majhna. Po gostoti
prebivalstva sta sicer španski regiji gosteje naseljeni, Extremadura s 25,6 prebivalca/km2,
Andaluzija 85,6 prebivalca/km2, medtem ko je bila leta 2003 gostota prebivalstva v Alenteju
24,4 prebivalca/km2. Alentejo ima izmed omenjenih 3 regij najnižji BDP na prebivalca,
vendar ne zaostaja dosti za Extremaduro. Prav tako imata podobno visok delež zaposlenih v
kmetijstvu, ribištvu in gozdarstvu (14,5 % in 13,1 %). Kljub primerljivemu vlaganju v
raziskave in razvoj pa ima Alentejo še vedno nizko rast gospodarstva (1,5 %). Španska
Andaluzija, ki sicer meji z Baixom Alentejom, pa je po kazalcih nekoliko bolj razvita od
Alenteja in Extremadure, predvsem pa je bolj poseljena. Skupna obmejnim regijam na španski
strani pa je dokaj visoka brezposelnost. Predvsem EURES zelo spodbuja delo v Alenteju, in
sicer s sloganom ter ponudbo: »Živeti v Extremaduri in delati v Alenteju.« (Vivir en
Extremadura, trabajar en Alentejo). (EURES, 2007)Sicer pa sta tako Alentejo kot
Extremadura predvsem kmetijski regiji. Med njima leži pomembno zajezitveno jezero
Alqueva, iz katerega tudi Španci odkupujejo vodo za namakanje. Po pripovedovanju
profesorja iz univerze v Beji (g. Pedro Cravo) je bolj nevaren kot odkup vode iz Alqueve
nakup številnih zemljišč ob Alquevi s strani Špancev. Ti naj bi namreč pomembno vplivali na
razvoj dejavnosti, predvsem v svojo korist.
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Sicer pa Alentejo in Extremadura ter Andaluzija sodelujejo v številnih čezmejnih projektih v
sklopu evropske iniciative Interreg. Slednji pa imata pri obmejnih vprašanjih večjo moč, saj
sta po številu prebivalcev močnejši. (INE, 2006; Eurostat, 2007)
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Preglednica 72: Primerjava nekaterih kazalcev med Alentejom ter Extremaduro in Andalucio, 2004
Vir: Eurostat 2007, lastni izračuni.
* Podatki veljajo za leto 2003

5.4.2. Čezmejno sodelovanje, iniciativa Interreg
*Opomba: poglavje je povzeto po programih iniciative Interreg (CCDR Alentejo, 2007)
Cilj iniciative Interreg je okrepiti gospodarsko in socialno kohezijo v skupnosti, s
promoviranjem čezmejnega, transnacionalnega in medregijskega sodelovanja s ciljem
uravnoteženega razvoja teritorija skupnosti. Program želi izboljšati negativni vpliv meje v
gospodarskem razvoju in teritorialni integraciji. Interreg se deli na tri podprograme: Interreg
III-A (čezmejno sodelovanje), Interreg III-B (mednarodno sodelovanje), zadnje finančno
obdobje pa je uvedlo nov program Interreg III-C (medregijsko sodelovanje). Interreg II-C, ki
je predhodnik programa Interreg III-B, je ustanovil Konferenco atlantskih mest, s sedežem v
Rennes. To združenje ima za prioriteto policentričen razvoj atlantskega prostora. Za
okrepljeno sodelovanje med Španci in Portugalci je predvsem pomemben prvi podprogram
Interreg III-A.
Za Portugalsko in Španijo je značilen šibek socio-ekonomski dinamizem večjega dela
obmejnega pasu, kar je posledica marginalne pozicije glede na ostale portugalske in španske
regije. Značilna je tudi ideja iz zgodovine, da se je v preteklosti nacionalna avtonomija gradila
proti državi sosedi, prav zaradi tega so bile prve generacije programa Interreg zgolj le še en
obmejni program. To je pomenilo prej poizkus kontakta z obmejnimi regijami s strani
matičnih držav kot pa resnično prekomejno sodelovanje. Vendar pa je bilo to prvo obdobje
Interrega pomembno iz dveh razlogov: zapolnil se je del deficita pri osnovni infrastrukturi
(dostopnost, okolje, …) in družbeni oskrbi z dobrinami, vzpostavila pa se je tudi baza za novo
kulturo zaupanja in čezmejnega sodelovanja.
Skupni evropski trg, prost pretok ljudi in dobrin je prispeval k okrepitvi kontaktov med
Portugalci in Španci. Obmejna vprašanja in z njimi regije dobijo večjo veljavo pri odločanju v
nacionalnih centrih. Prekomejno sodelovanje je postalo uspešna gonilna sila načrtovanja in
mobilizacije lokalnih ter regionalnih skupnosti. Ta ideja sodelovanja je najprej sprejeta med
političnimi agenti na lokalnem in regionalnem nivoju, kasneje pa vključi tudi druge institucije
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(univerze, politehnične inštitute, podjetniška združenja …). V drugi fazi Interrega pa se
vzpostavijo partnerstva in čezmejne mreže, ki vključujejo predvsem javne inštitucije. Zaradi
povezovanja imajo tako večjo možnost dobiti večji del finančnih pomoči, ki so na voljo v
sklopu programa Interreg.
Z izvajanjem tega programa so obmejna podjetja ugotovila, da obstaja še en regionalni trg na
drugi strani, da lahko prodajajo na drugi strani meje. Pri tem pa izkoriščajo njihovo opremo in
storitve, odkrili so, da lahko živijo na Portugalskem in delajo v Španiji in obratno. S takšnim
razmišljanjem pa se je začela spreminjati tradicionalna izolacija, ki izvira iz zgodovine.
Interreg je posredno in neposredno pomemben tudi pri gospodarski integraciji, predvsem z
nematerialnimi akcijami (razstave, trgi, organizirani obiski, seminarji, delavnice, …), ki
odločilno prispevajo za širjenje informacij in okrepitev vzajemnega znanja.
Po zgledu drugih držav, ki imajo že daljšo tradicijo prekomejnega sodelovanja, se je mogoče
naučiti, kako se povezati pri reševanju različnih prekomejnih problemov, ki zadevajo
prebivalstvo, ter se naučiti, katera je najboljša pot za reševanje tovrstnih problemov. V tem
novem kontekstu so neposredni kontakti med regijami na območju športa, kulture, mladine,
starejših ljudi, v drugem planu pa so zagotovo okoljska vprašanja (izkoriščanje in upravljanje
z vodnimi viri in obnavljanje degradiranih površin rudnikov). Tukaj gre za konkretno
sodelovanje med temi regijami in ne samo na stopnji politike, to pa hkrati pozitivno vpliva
tudi na medsosedske odnose med državama. Program Interreg III-A zajema 17 NUTS 3
obmejnih regij, kar znaša 136 640 km2 (23,5 % Iberskega polotoka) in vključuje 5 370 496
prebivalcev (11,5 % iberskega prebivalstva). To je največja meja v EU, dolga več kot 1200
km in tudi najstarejša (iz leta 1297).
Območja, ki so striktno ob meji, v večini primerov predstavljajo močno strukturno šibkost,
predvsem pri gospodarskem sektorju, podjetniškem, tehnološkem in inovativnem sektorju, ki
bi ustvarili iniciative sodelovanja. Tu gre predvsem za vrednotenja endogenih virov in
promocije lokalnih iniciativ. Interreg v glavnem deluje v tovrstnih ciljnih območjih. Na vseh
teh območjih je prisotna funkcionalna odvisnost med lokalnimi obmejnimi območji in
regionalnimi centri, kjer se nahajajo gospodarske strukture, podjetniške, tehnološke
komponente … V nekaterih primerih je težko omejiti teritorialne enote medregionalnega
sodelovanja, ki bi bile fizično ločene. Obstajajo lahko sodelovalne iniciative, katerih območje
delovanja se razteza izven teh omejitev. Omejeni teritoriji delijo homogene fizične in
funkcijske karakteristike. Z združitvijo socio-ekonomskih kriterijev, okoljskih in
administrativnih, se ta različnost lahko sistematizira v 5 prostorskih območij in obmejnih
regij, ki so hkrati tudi območja delovanja evropske iniciative Interreg:
- subregija Norte/Galiza,
- subregija Norte/Castilla y Leon,
- subregija Centro/Castilla y Leon,
- subregija Centro/Alentejo/Extremadura,
- subregija Alentejo/Algarve/Andalucia.
Za Alentejo sta pomembni zadnji dve območji:
- Subregija Centro/Alentejo/Extremadura: sestavljena iz NUTS 3 regij Caoeres, Beira Interior
Sul, Badajoz, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo. To območje skupaj beleži 18
% brezposelnost aktivne populacije, 15 % pri moških in 28 % pri ženskah. Prevladujejo
terciarne aktivnosti, ki so bolj zastopane v treh glavnih urbanih centrih. Baixo Alentejo je
enota z največjim odstotkom zaposlenih v kmetijstvu (20 %). Večina podjetij je malo
pomembnih pri uvajanju inovacij v proces dela in v proizvode. Extremadura izvaža predvsem
izdelke prehrambene industrije (predvsem tobak), manj so prisotni lesni proizvodi in lesni
derivati. Uvaža pa električne stroje, kemične produkte in tudi prehrambene izdelke.
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- Subregija Alentejo/Algarve/Andalucia je sestavljena iz NUTS 3 regij Baixo Alentejo,
Huelva in Algarve.
Ta medregijski prostor je bil predmet preučevanja »teritorialne artikulacije čezmejnega
sodelovanja Algarve-Alentejo-Andalucia« znotraj iniciative Interreg I. Znotraj Interreg II je
bila narejena študija »Smernice za okoljsko obnovitev in promocijo sonaravnega razvoja na
piritski liniji Huelva«, ki je bila podlaga za čezmejni program okoljske obnovitve in
sonaravnega razvoja iberskega pasu pirita. V tem programu sta sodelovali tudi izpostava
Ministrstva za okolje v Alenteju in Regionalna razvojna agencija Alenteja.
To regijo označuje njena perifernost, odmaknjenost od velikih centrov gospodarske moči in
politične moči na evropskem nivoju, otežkočen dostop in integracija v velike gospodarske,
družbene in tehnološke tokovee. To izhaja že iz zgodovine, saj se je območje vedno razvijalo
na podlagi naravnih virov, brez inovacij ali sprememb. Regija, ki leži v pasu pirita, ima danes
velike družbeno-gospodarske in okoljske probleme. Dostopnost in pomanjkanje infrastrukture
je največji problem tega območja. To območje je znano po izjemno starem prebivalstvu,
indeks starih se je v Baixem Alenteju leta 1998 dvignil na 149,7 % (portugalsko povprečje
90,3 %), odstotek aktivnega prebivalstva pa se vsako leto zniža za 0,3 %.
Program Interreg I se je začel že leta 1991. Največji problemi, na katere je iniciativa takrat
naletela, so: pomanjkanje kulture sodelovanja med politično-administrativnimi avtoritetami
obeh držav, razlika med politično-administrativnimi statuti regij obeh držav.
Pri tem prvem programu lahko izpostavimo dve skupni akciji, ki sta odločilno prispevali k
cilju integracije:
- Na področju transnacionalne integracije so se realizirale pomembne investicije v
infrastrukturo, povezano z okrepitvijo dostopnosti (za ceste je bilo namenjenega 76,3 % vseh
finančnih sredstev programa).
- Na področju čezmejne integracije/sodelovanja so se razvili številni projekti na različnih
področjih:
*formalizacija odnosov institucionalnega sodelovanja,
*ustanovitev skupnosti kabinetov iniciativ in organizacija sektorialnih komisij,
*realizacija seminarjev, razstav, srečanj, trgov,
*kulturni, okoljski, športni in turistični dogodki.
Te akcije so bile finančno manj zahtevne (6,7 % financ vseh finančnih sredstev programa),
vendar so bile nekatere od njih odločilne za današnje sodelovanje.
Portugalska je v tem programu prejela delež 99 211 EUR za 107 projektov, Španija pa 124
994 EUR za 74 projektov (znesek se nanaša na vseh 5 območij delovanja programa).
Interreg II je bil že nekoliko drugačen, tako po materialnih in tudi nematerialnih pogojih.
Glavni cilj so bili: okrepitev institucionalnega sodelovanja, podpora ustanovitvi in delovanju
organov, mrež čezmejnega podjetniškega in socio-kulturnega sodelovanja. Velik pomen je
imela ureditev teritorija, posebno s koordiniranim vodenjem naravnih in okoljskih virov.
Izboljšanje mejne prepustnosti, dostopnost in telekomunikacije so še naprej bili pomemben
element pri izpolnitvi štirih velikih ciljev, ki jih definira program:
*promoviranje gospodarskega razvoja,
*socialno uravnotežene oblike na obeh straneh meje ter fiksacija prebivalstva,
*ureditev čezmejnega teritorija.
Na Portugalskem je bilo izvedenih 125 projektov iz sklada regionalnega razvoja (23,7
milijonov EUR), v Španiji pa 90 (12,3 milijone EUR)
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Tip projektov, izvedenih na portugalski strani, je pokazal porast vlaganja v tehnične in
znanstvene študije, obratno se je godilo projektom, povezanim s kulturnim, okoljskim,
športnim in turističnim razvojem.
V Španiji je porasla podpora projektom v kategorijah: organizacije trgov, razstav in
praznovanj, institucionalnega sodelovanja in kulturnega razvoja. Na pomembnosti pa so
zgubili okoljski, športni in turistični projekti.
Tip projektov, kot je ustanovitev infrastrukture in projekti podjetniške podpore in promocije
zaposlitve, je predstavljal dva različna razvoja. V Španiji je število teh projektov naraslo (iz
7,4 na 58,3 %), na Portugalskem pa so se stabilizirali na 15 %.
Interreg II je v globalu predstavljal močan impulz v okrepitvi različnih modalitet čezmejnega
sodelovanja, tako v materialni kot tudi nematerialni obliki. Interreg II je bil hkrati smiselno
nadaljevanje programa Interreg I.
Glavne usmeriteve pri programu Interreg III-A pa so bile na območju Alenteja, Centro de
Portugal in Extremadure: diverzifikacija ekonomskih aktivnosti z izboljšanjem agrarnih
struktur, stimulus razvoju majhnih podjetij, okrepitev znanstvenega in tehnološkega
potenciala.
Na območju Andaluzije, Algarveja in Alenteja pa so bile akcije usmerjene na gospodarsko in
okoljsko ravnovesje projektov turizma in prostega časa, na področje raziskovanja kmetijskih
in gozdarskih aktivnosti (mediteranske kulture), teritorialne integracije in dostopnosti ter na
področje okoljske obnovitve in sonaravnega razvoja degradiranih prostorov zaradi rudarske
aktivnosti (linija pirita). Pri tem programu je Španija dobila 515,50 milijonov EUR in
Portugalska 291,41 milijonov EUR.
Z iniciativo Interreg so postale sicer zapostavljene obmejne regije pomembne. Prednost tega
programa je, da imajo te obmejne regije večjo avtonomijo pri porabi sredstev, ki so
namenjene zgolj obmejnim območjem. Za Alentejo je ta program izrednega pomena, saj so ta
obmejna območja s strani portugalske vlade še vedno zapostavljena.
Interreg pa se je skozi preteklost vedno bolj nadgrajeval, od prekomejnega sodelovanja do
transnacionalnega in atlantskih povezav, kar kaže na uresničevanje ciljev Evropske unije o
združevanju Evrope.
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6. ZAKLJUČEK
Po 20 letih vključitve Portugalske v Evropsko unijo Alentejo še vedno močno zaostaja za
ostalimi regijami Portugalske in evropskimi regijami. Pričakovali bi, da bo napredek večji, a
regija je še leta 2003 dosegala le 88 % povprečnega BDP/prebivalca Portugalske in 59,6%
povprečnega BDP/prebivalca EU-25. Sredi 80-ih let, ko je Portugalska postala članica EGS,
regija ni bila pripravljena na učinkovito porabo sredstev iz strukturnih skladov, mehanizmi
regionalne politike so bili šele na začetku. Od leta 1986 do danes se je proces grajenja
regionalne kapacitete pojavil naravno, brez posebnega osredotočanja na ta problem.
Glavni razlog za nerazvitost regije ob vključitvi Alenteja v EGS je bila zapostavljenost v
preteklosti s strani matične države. Socialni kapital je bil zaradi vplivov diktatorskega režima
(1926-1974) in nestalnosti po »revoluciji nageljnov« (1974-1978) izčrpan. Diktatorski
politični režim je pogojeval gradnjo regionalnega socialnega kapitala z represijo vrednot kot
so svoboda, podjetnost, regionalnost. Regija je bila vseskozi videna kot produktivno območje,
povezano s kmetijstvom. Razvoj namakalnih površin velikih dimenzij, ki temelji na številnih
vodnih zajetjih, naj bi bil motor razvoja v Alenteju. Istočasno pa bi konstrukcija pristanišča
Sines umestila državo in regijo v veliko svetovno navigacijsko karto. Oba načrta sta takrat
padla v vodo zaradi pomanjkanja denarja in mednarodnih gospodarskih kriz, predvsem leta
1973-74 .
Šibko predstavo Alenteja v zadnjih 20 letih lahko razumemo z vidika štirih zaviralnih
faktorjev: degradacija socialnega kapitala, pomanjkanje strateškega planiranja, vodenje
centralizirane politike in infrastrukturne razvojne prioritete.
Po vključitvi v Evropsko gospodarsko skupnost pa so Portugalci za Alentejo posvojili
nekoliko neustrezen model razvoja, z infrastrukturno prioriteto. V prvih dveh finančnih
obdobjih, ki sta trajala od 1989/93 in 1994/99 je Portugalska poudarjala razvoj infrastrukture,
ki pa je bil določen s centralno politiko in je regija imela le malo vpliva. Tako glavna regijska
središča Beja, Evora in Portalegre še danes niso povezana z avtocesto. Z avtocestami so
Portugalci preko Alenteja najprej povezali Lizbono s Španijo in Lizbono z Algarvejem. Šele z
razvojnim operativnim programom za obdobje 2007/13, je v načrtu izgradnja avtocestne
povezave Beja-Evora-Portalegre. Umanjkanje te avtocestne povezave je v preteklosti
pomenilo velik deficit v urbani artikulaciji. V omenjenem obdobju pa bodo Portugalci
povezali z avtocesto tudi projekte nacionalnega nivoja. To so povezave pristanišče Sines –
bodoče letališče Beja-Španija (Vila Verde de Ficalho) in pristanišče Sines-Evora. Tudi pri
železniškem omrežju bo v tekočem finančnem obdobju narejena povezava Sines-Španija
(Vila Verde de Ficalho). Pri vseh teh načrtih pa ni predvidenih izboljšanj, ne cestne in ne
železniške mreže v obmejnih območjih, kjer je ta v pomanjkanju. Omenjena območja imajo
visoko stopnjo depopulacije. V prvem in drugem finančnem obdobju je regija prejela malo
sredstev za regionalna operativna razvojna programa. Investicije, ki so bile posledice
centralne portugalske politike, so bile usmerjene v projekt pristanišča Sines, projekt Alqueve
in v zadnjem času v projekta letališča Beja in fotovoltažne centrale v Mouri. Ti projekti,
temelječi pred vsem na Sinesu in Alquevi, naj bi bili po predstavah centralizirane portugalske
politike, ključ do razvoja regije. Ta govor je trajal nekaj desetletij in cilji so se oddaljevali
daleč proč. Pomanjkanje administrativne avtonomije portugalskih regij in prevelika teža
centralne administracije so prispevali k določenemu negativnemu vplivu na učinkovitost
vodenja na regionalnem nivoju. Projekti so se odvijali, vendar alentejani niso imeli veliko od
njih. Tu lahko navedemo dva razloga:
-Prebivalci Alenteja zaradi izčrpanosti od diktatorskega režima niso bili pripravljeni na hitre
spremembe, novosti in visoko tehnologijo. Leta 2001 je imelo nekaj več kot 60% aktivnega
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prebivalstva v regiji narejeno le osnovno šolo, skoraj 18% prebivalstva pa je bilo
nepismenega.
-Projekti so bili v nastajanju in se več ali manj niso povezovali s tradicionalnimi
gospodarskimi usmeritvami regije (pridobivanje kamnov, pridobivanje plute, kmetijstvo…)
Alentejani torej do finančnega obdobja 2000/06 niso uspeli pridobiti veliko iz omenjenih
projektov. Gospodarstvo regije, z izjemo teh točk, ni napredovalo. Prebivalci, predvsem
mladi, so odhajali in še odhajajo v večja mesta, ter metropoli Lizbono in Porto. Podjetja, ki so
se razvila v sklopu projektov na nacionalni ravni, neizobražene delovne sile niso mogla
uporabiti. Močni strukturni problemi pa so tudi sicer omejitev na področju inovacij, raziskav
in tehnologije. Šibka tehnologija in nizka inovacijska stopnja uvrščata Alentejo med »slovtech« regije in med najmanj razvite regije EU. Kontradiktorno pri tem pa je, da je regija
povezana z Lizbono, kjer je bila podpisana Lizbonska strategija, katere cilj je promocija
družbe znanja.
Eden izmed vzrokov za nerazvitost regije je tudi neaktivnost Alentejanov. Ta se formalno
kaže npr. pri volitvah, saj le malo kandidatov kandidira na neodvisnih, nepolitičnih listah. V
vsakdanjem življenju pa se to vidi v dnevnih navadah, ki so večinoma druženje z družino,
večerje s prijatelji in drugi tradicionalni običaji. Novosti jih le redko pritegnejo do te mere, da
bi zaradi njih prikrajšali svoj ustaljen ritem. Pri tem pa je potrebno razlikovati življenje v
mestih (4 večja mesta) in življenje na podeželju.
V zadnjih dveh finančnih obdobjih EU pa je v tudi v Alenteju prišlo do sprememb.
Regionalna podjetja so postala bolj dinamična, podjetništvo raste, stopnja opremljenosti in
osnovna infrastruktura zadovoljivi. Regionalna politika se je spremenila, več poudarka daje
človeški kapaciteti, regionalnemu sodelovanju, upravljanju z naravnimi viri in izboljšanju
kvalitete življenja. Regionalni operativni razvojni programi so dobili večjo veljavo in regija za
te programe prejme več sredstev kot v preteklosti. Razvilo se je razmišljanje v smeri
večnamenskih projektov in povezav med njimi.
Tako vodna zajezitev Alqueva ni več namenjena zgolj namakanju kot je bilo prvotno
mišljeno, ampak se bodo na njenem območju razvile tudi turistične panoge, naredile vetrne
elektrarne in še nekaj dodatnih hidroelektrarn. V povezavi s proizvodnjo biodizla se bodo
namakale ustrezne kmetijske kulture, pri tem je EDIA (podjetje za multiplo izkoriščanje
Alqueve) že v partnerstvu s Sinesom (energetskim polom).
Novo letališče v Beji bo služilo pred vsem za tovorni promet, prevozu tovora iz pristanišča
Sines in kmetijskih pridelkov, ki jih bodo pridelali na namakalnih površinah Alqueve. Poleg
tega bo imelo letališče tudi številne druge funkcije kot so šolanje pilotov, v sklopu letališča
bodo zgradili tovarne za izdelavo rezervnih delov za letala, letališče pa se bo v prihodnosti
potegovalo za nizko cenovne lete, ki bi potnike privabili na ogled turističnih zanimivosti
Alenteja.
Sines je poleg pristanišča tudi energetski pol, razvil je laboratorij za preučevanje
»aquakulture«, hkrati pa je tudi edino rekreativno pristanišče v Alenteju.
Novost je tudi ta, da so se podjetja teh velikih projektov začela povezovati z visokošolskimi
ustanovami v Evori, Beji in Portalegru, kjer so odprli nove študijske programe. Nekaj podjetij
izvaja poklicna usposabljanja tudi v samem podjetju.
Tukaj pa pridemo do točke, kjer je bil model regionalnega razvoja slabo zastavljen. V regiji se
je od vsega začetka premalo vlagalo v izobraževanje prebivalstva. Izobrazba pa pripomore
tudi k večji aktivnosti prebivalstva. Poglavitni cilji novega finančnega obdobja EU so: na
znanju temelječa družba, inovacije in nova tehnologija. Vendar pa je potrebno razmisliti,
kakšne vrste projektov v tej smeri se bo podprlo. Prebivalstvo označujejo prevladujoča nizka
stopnja izobrazbe, visoka stopnja mladih, ki opuščajo šolo po osnovnošolskem izobraževanju
in visok odstotek neuspešnih v sekundarnem izobraževanju. Glede na omenjeno stanje bi bilo
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dobro organizirati kvalitetno mrežo sekundarnega izobraževanja mladih in poklicnega
usposabljanja starejših. Ne moremo pričakovati, da se bo situacija čez noč spremenila in bodo
ti prebivalci pripravljeni na visoko-tehnološke študije in izobraževanja. Resda so cilji EU
raziskave, znanost in razvoj, vendar bi jih bilo potrebno prilagoditi glede na dejansko stanje
posamezne regije.

Karta 32: Lokacija glavnih razvojnih projektov Alenteja
Vir: Programa Operacional Regional do Alentejo, 2005
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Dobra pot proti napredku regije bi bil razvoj tradicionalnih panog in izobraževanje v tej smeri.
Prebivalcem ni tuje pridobivanje plute, pridobivanje okrasnih kamnov, artesenato,
kmetijstvo… Te panoge v prvih dveh finančnih obdobjih niso bile podprte, niso napredovale
in si niso izoblikovale tržnih niš. V zadnjih dveh finančnih obdobjih pa so prebivalci sami
začeli delati v to smer. Ustanovila so se združenja, začeli so se izdelovati novi proizvodi,
vpeljala se je nova modernejša tehnologija… Razvoj teh panog je dober iz več vidikov:
uporablja se primarna materija, ohranja se tradicionalno gospodarstvo regije (na višji stopnji),
večja možnost sonaravnega razvoja. Te panoge so ljudem blizu, med nacionalnimi projekti in
tradicionalnimi panogami pa so bile že storjene številne povezave in sodelovanja. Poleg vsega
naštetega, te panoge »živijo z regijo«, česar pa v preteklosti ne bi mogli trditi za nacionalne
projekte.
Velikega pomena v regiji je še vedno kmetijstvo. Velikost posesti je ugodna, namakalni plan
(Alqueva) je v teku. Ohranjanje in konkurenčnost kmetijstva zavirajo dejavniki: slaba
izobrazbena struktura kmetov, odseljevanje mladih iz kmetij, slaba mehanizacija, skupna
kmetijska politika EU, slabo rodovitne prsti in erozija prsti.
Portugalci so si s številnimi poskusi v preteklosti želeli zagotoviti prehrambeno
samooskrbnost države, temelječo predvsem na Alenteju kot »žitni kašči« Portugalske. S
pretiranim izkoriščanjem prsti, najbolj v obdobju Salazarja (pšenična kampanja- Campanhia
do trigo) in neustreznimi tehnikami, je bila prst ob vstopu Portugalske v EGS, izčrpana.
Prisoten je bil proces močne erozije. Portugalci so si zaradi nizkih količin pridelkov v
preteklosti in umanjkanja specializacije kmetijstva v posamezne kulture, ob vstopu v EGS
izpogajali nizke kvote in priporočene vrednosti. Skupna kmetijska politika je v neugoden
položaj postavila manjše kmete, ki pa jih je v Alenteju več kot 70 %. Ti so bili z ekstenzivnim
kmetijstvom, majhno pridelavo in slabo mehanizacijo nizko konkurenčni. Zaradi ukrepov EU
ob presežkih hrane, jih je veliko prejelo subvencije za opustitev obdelave določenih zemljišč.
Mnogo majhnih kmetov se je izselilo, se zaposlilo v drugih panogah ali pa si poiskalo dodatno
dejavnost. Večino denarja iz kmetijskega jamstvenega sklada še danes dobijo veliki kmetje (5
%). 12 % kmetijskih posesti obsega namreč 80% kmetijske zemlje v uporabi v Alenteju. Ti
imajo sedaj bolj ali manj dobre pogoje kmetovanja z možnostjo namakanja, vendar pa jih
skupna kmetijska politika pri količini pridelanega omejuje. Poleg tega pa je njihova
produktivnost še vedno manjša v primerjavi s sosednjimi Španci.
V Alenteju je trenutno dobra perspektiva v pridelovanju kakovostnega vina, oljčnega olja in
namiznih oliv, sončnic in ostalih kultur, primernih za pridelavo biogoriv, ter pridobivanju
plute. Alentejanska vina so v zadnjih dveh desetletjih, zaradi strogih predpisov pridelave,
močno pridobila na kvaliteti. Nastala so vinarska združenja, ki skupaj z vinogradniki razvijajo
nove postopke in poizkušajo ustvariti prepoznavno blagovno znamko alentejanskega vina tudi
v tujini. Strokovnjaki pravijo, da bo zaradi vse daljših in pogostejših suš v prihodnosti
potrebno namakati tudi oljke. Novi nasadi oljk v območju namakalnega plana Alenteja so zato
zelo pomembni za prihodnjo pridelavo oljčnega olja, vendar pa se morajo Portugalci o
količini pridelave še dogovoriti z EU. Evropska unija pa v zadnjem finančnem obdobju vse
bolj spodbuja biološko pridelavo kultur in dobro počutje živali. Tukaj ima Alentejo veliko
prednost, saj ima regija zaradi šibke onesnaženosti dobre okoljske pogoje. Veliko živine se
pase na prostem, na montadu, kar dobro ustreza živinoreji, ki je prijazna do živali. Pri
biološkem kmetijstvu nastane problem, ker pogoji še niso dobro raziskani, prav tako še ni
razvita mreža nadzora. Za kmete je ta način pridelave bolj ali manj novost, ki bi se je bilo
potrebno priučiti. Sektor plute je tudi napredoval. Poleg steklenic se izdelujejo novi proizvodi,
ki temeljijo na konceptu rastlinskega usnja (pasovi, denarnice, čevlje…) Z močno obliko in
dimenzijo se izdelki prodajajo v novih specializiranih modnih trgovinah.
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Dodatna dejavnost za kmete v Alenteju je predvsem ruralni turizem. Z iniciativo EU Leader
so že obnovili številne stare hiše. V finančnem obdobju 2007/13 je Evropska unija namenila
velik poudarek ruralnemu razvoju. Regija tudi sicer stavi na razvoj turizma kot pomembne
gospodarske panoge. Ima številne naravne in kulturne znamenitosti, historične zapuščine
Rimljanov, Arabcev in celo območja ostankov iz megalitika. Plaže Atlantika, čudovita
pokrajina z značilnimi reliefnimi valovi (»ondas«), prostranost in tišina, so privlačni za
mnoge turiste. Privlačna pa sta tudi še vedno ohranjen tradicionalni način življenja in mnoge
kulinarične posebnosti regije. Razvoj turizma je sicer še na začetku in v tujini Alentejo še ni
prepoznaven kot blagovna znamka. Vendar je zaradi pomanjkanja industrije turizem v
prihodnosti v Alenteju izjemnega pomena.
Z iniciativo EU Interreg so Portugalci ponovno vzpostavili čezmejne stike in razvili številna
sodelovanja s Španci. V Alenteju potekajo čezmejni projekti na področju infrastrukture,
sanacije degradiranih rudarskih območij, zaposlovanja, predvsem pa druženja (šport,
kultura…). Interreg je bil za odnose med Portugalsko in Španijo velikega pomena, saj sta bili
zaradi historičnih dogodkov državi precej vsaka sebi.
Z vstopom v EGS se je Portugalska predvsem naučila kulture planiranja, doslednosti, ki jo
zahteva nadzor s strani EU in dobrega črpanja iz strukturnih skladov. Glavna napaka vlade pri
regionalnem planiranju je bila nasprotovanje avtonomnim regionalnim administrativnim
enotam. Visoko centralizirana Portugalska ima brez formalnih administrativnih regij v regijah
še vedno veliko moč, kadar gre za nacionalne prioritete. Prav tako moč ima tudi pri sprejemu
glavnih odločitev. Vendar bi morala država strateško planiranje (cilje, akcije) obogatiti in
bolje prilagoditi novi realnosti ter drugačnim zahtevam. Veliki nacionalni projekti že
zahtevajo nekatere redefinicije in bolj integrirane pristope.
Po 20 letih pridružitve EU in treh obdobjih strukturnih skladov, Alentejo začenja z bojem
proti zaviralcem regionalnih kapacitet. Začenja graditi bolj trden, povezan in pripravljen
človeški kapital, ki bo v bodoče bolj odziven na politike EU in bo bolje uporabljal strukturne
vire. Obdobje 2007/13 je lahko zadnja zlata možnost obnovitve in razvoja Alenteja. Prioritete
za nadaljnji razvoj morajo biti hitreje rastoči regionalni in socialni kapital. Rast regionalnega
kapitala naj bi bila predvsem razvoj tradicionalnih panog z dodatnimi visokotehnološkimi
dejavnostmi (npr. razvoj fotovoltažnih celic) in povezavo z nacionalnimi projekti (pristanišče
Sines, letališče Beja, vodno zajetje Alqueva). Prihajajoča sredstva bi morala biti porabljena
premišljeno, za visoko kvalitetne projekte, strateško planiranje in inovativni pristop. Regija
ima danes razvito dobro podlago. Dobro je opremljena z infrastrukturo, napredek je opazen
pri razvoju tradicionalnih gospodarskih aktivnosti in povezovanju velikih nacionalnih
projektov z njimi. Vendar pa se je potrebno zavedati, da je uspeh različnih tradicionalnih
sektorjev rezultat njihovih podjetnikov, bolj kot pa prioritet regionalnih politik. Potrebno je
spremeniti razvojni model regije, od infrastrukturne perspektive proti perspektivi, ki temelji
na gradnji kapacitete človeških virov. V naslednjih letih mora Alentejo pokazati rezultate
novih smernic na poti k približevanju ostalim regijam. Tako se bo pokazalo ali je
približevanje evropskim regijam resničnost ali zgolj utopija.
Zanimivo bi bilo torej narediti ponovno analizo čez 10 let in takrat videti napredek, ki ga je
regija Alentejo v tem času naredila.
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SUMMARY
20 years after the accession of Portugal to the European Union Alentejo is in terms of
development still far behind other Portuguese and European regions. It would have been
expected for the level of progress to be higher, but in 2003 the region’s GDP remained at only
88 % of the average GDP/person in Portugal and at just 59,6 % of the average GDP/person in
EU-25. The reasons for this sort of situation are as follows.
During the first two financial periods Alentejo was just recovering from the past turbulences,
i.e. dictatorship (1926-1974) and instability after the revolution (1974-1976). The dictatorship
crushed the values such as freedom, entrepreneurial spirit and regional identity. In the year of
the accession of Portugal to the European Union (1986) the Alentejo’s population was
uneducated and struggling with a high level of illiteracy. In 2001 18 % of inhabitants could
not write or read, 60 % of active population had completed only primary education. In the
first two financial periods the region’s strategic development model was strongly based on the
promotion of extensive infrastructure projects such as Alqueva Dam, the deep waters Harbour
of Sines and, more recently, the airport in Beja. The region did not have much say in the
decision-making processes. The programs of regional development got little money from the
amount, allocated to Portugal by the European Union. Due to low education levels Alentejo's
people could not be considered for employment in high-tech projects. Thus the region did not
make much progress and the inhabitants did not gain much from national projects. The
development of traditional sectors such as ornamental stones, cork production, agriculture was
not supported.
Changes finally started happening in the third EU financial period. The traditional sectors
began to improve their production. They introduced better techniques, new products, new
regional trademarks… But all these were fruits of enterprises’ efforts, not a consequence of
the regional policy. However, large national projects started to change due to introduction of
new integrated plans of their use. For example, the Alqueva dam was at first meant to be used
only for irrigation. Now there are plans to organize different tourist activities, build wind
power plants and hydroelectric power stations. The large national projects also strenghtened
the ties with traditional sectors. The new airport in Beja for example will in the future
distribute sensitive agricultural products from irrigation area of Alqueva. Agriculture is still
widely present in Alentejo. Good future prospects could be seen in the quality of the wine
sector, production of olive oil, cork production and biological farming. The lattermost still
needs to be explored but the region itself provides good environmental conditions to do it.
The Common agricultural policy restricted a lot of the agriculture production in the region.
The most frequently »penalized« are the small farmers who represent approximately 70% of
all farmers. Their work is important, as it keeps the countryside alive. Due to small profits,
they are leaving their farms or they have to find other additional profitable activities which in
most cases involve rural tourism. Tourism is also one of the strategic economic branches seen
as beneficial for the future of the region. Alentejo has beautiful landscape with Atlantic coast,
wide plain and precious peace. The new financial perspective of the European union
(2007/13) focuses on the fields such as education of the population, innovation, research,
rural development and sustainable development. There is a need to shift the development
model of the region Alentejo from an infrastructure perspective towards a perspective more
thoroughly based on capacity building of human resources, with the goal to make the
internalisation of the investments more efficient. The large national projects, carried out in the
past, and also the present ones were meant to boost regional development, yet it should be
stressed that sometimes their importance on the national level precedes their role on the
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regional level. It is important to bear in mind that the highly centralized Portuguese state,
without formal administrative regions, continues to have a strong governmental influence in
the regions, defining the priorities and making the main decisions. The most important issue
regarding the development of Alentejo is providing people with basic education and
additional specialised training that can be easily understood, involve them in traditional
sector’s projects and later on also prepare them for high-tech projects.
The future of Alentejo is surely based on further development of traditional sectors, together
with large national projects and some high-tech facilities which already exist there (for
example: the fotovoltaic power plants in Serpa and Moura). The most important thing for the
region at the moment is to stop emigration and, if possible, start attracting young population
to settle down and work there. In 2007/13 the region will continue to participate in the league
of convergence, being aware of the fact that this might be the last golden chance to acquire
such a generous support forom the European Union. In the next years Alentejo will have to
show results of the new guidelines directed towards convergence, demonstrating whether
striving towards the European level of regional development can become reality or whether it
is just a mere utopian idea, and at same time present the potentials of a development model
based on social capital when helping regions in recovery.
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8.1. SLIKE
Slika 1: Castelo de Vide
Slika 2: Okolica Evore, značilne reliefne oblike »ondas«
Slika 3: Pogled na Guadiano iz mesta Mourao
Slika 4: Porto Covo
Slike 5, 6, 7, 8: Polnjenje Alqueve
Slika 9: Sponzorski pano za izgradnjo kontejnerskega terminala v pristanišču Sines
Slika 10: Skylander
Slika 11: Širna polja, ravnine Baixa Alenteja
Slika 12: Montado (Gualdalupe v bližini Evore)
Slika 13: Nov nasad oljk, blizu Evore
Slika 14: Novi nasadi vinskih trt (namizno grozdje) v okolici Evore
Slika 15: Paša goveda na montadu, Gualdalupe (bližina Evore)
Slika 16: Porco Alentejano na montadu
Slika 17: Koze na montadu, v ozadju vodno zajetje, ki ga kmetje naredijo za namakanje in
primer suše
Slika 18: Gnojenje vinskih trt, bližina Evore
Slika 19: Izgradnja enega izmed glavnih odprtih kanalov vodnih zajetij
Slika 20: Izgradnja enega izmed zaprtih kanalov vodnih zajetij Alamos/Loureiro
Slika 21: Akvadukt blizu Beje, namakalni plan Alentejo
Slika 22: Erozija prsti v Alenteju
Slika 23: Posebne tehnike sajenja kultur z vmesnimi vodnimi kanali, za lajšanje pojava erozije
Slika 24: Nasadi hrasta plutovca (Guadalupe, Evora)
Slika 25: Hrast plutovec po odvzemu plute (Guadalupe, Evora)
Slika 26: Sušenje plute
Slika 27: Plaže Troie
Slika 28: Obala na območju Sinesa
Slika 29: Vila Nova de Mil Fontes
Slika 30: Nova vas Luz (Aldeia da Luz)
Slika 31: Nova vas Luz, v ozadju Alqueva in lokacija potopljene stare vasi Luz
Slika 32: Hotel Espinheiro
Slika 33: Sprejemnica hotela Espinheiro
Slika 34: Megalitski stebri, Gualdalupe
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Slika 35: Pedagoška kmetija v okviru Companhia das Leiziras
Slika 36: Kisla voda, ki se je nabrala na območju rudnika Sao Domingos
Slika 37: Plinovod, Sines
Slika 38: Objekt Galp Energije, Sines
Slika 39: Termoelektrarna v Sinesu
Slika 40: Vodno zajetje Alqueva
Slika 41: Turbini hidroelektrarne na Alquevi
Slika 42: Fotovoltažna centrala v Serpi
Slika 43: Portugalski vojaki v vojni proti osamosvojitvi Angole

8.2. PREGLEDNICE
Preglednica 1: Osnovni podatki za NUTS 3 regije in distrikte, 2000
Preglednica 2: Tri kategorije sušnih regij po World Atlas of Desertification
Preglednica 3: Leta z zabeleženimi najnižjimi vrednostmi letnih padavin
Preglednica 4: Občine z dodatno vodno oskrbo v času suše
Preglednica 5: Upad kmetijske proizvodnje, december 2005
Preglednica 6: Stanje vodnih zajetij, iz katerih letala zajemajo vodo za gašenje požarov, junij
2005
Preglednica 7: Osnovni podatki o porečjih v Alenteju
Preglednica 8: Kapaciteta skladiščene rečne vode
Preglednica 9: Podatki o Alquevi
Preglednica 10: Umetne zajezitve alentejanskih porečij
Preglednica 11: Tri po prostornini največje vodne zajezitve v Alenteju
Preglednica 12: Vodonosniki in njihove karakteristike
Preglednica 13: Črpanje vode
Preglednica 14: Poraba vode in odpadne vode, Alentejo, 2003
Preglednica 15: Notranje migracije prebivalstva v obdobju 1995-2001
Preglednica 16: Delež nepismenih ljudi v Alenteju
Preglednica 17: Vpisani učenci, po stopnji izobraževanja glede na šolsko leto
Preglednica 18: Št. šolskih stavb po stopnjah šolanja
Preglednica 19: Št. vključenih v usposabljanje glede na področje usposabljanja
Preglednica 20: Anketa o razmišljanju mladih o poklicnem usposabljanju
Preglednica 21: Zmanjšanje razdalj (km) med kraji v obdobju 1975-2001
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Preglednica 22: 10 največjih naselij1 Alenteja, 2004
Preglednica 23: Ceste, ki prečijo Alentejo, 1985
Preglednica 24: Dolžina železniških prog v uporabi
Preglednica 25: Karakteristike železniških prog v Alenteju
Preglednica 26: Tovorni promet v Alenteju
Preglednica 27: Prispeli tovor v Alentejo glede na državo izvora in vrsto transporta
Preglednica 28: Izvoženi tovor iz Alenteja glede na državo destinacije in vrsto transporta
Preglednica 29: Portugalska pristanišča glede na težo pretovorjenega tovora, št. kontejnerjev
in št. potnikov
Preglednica 30: Izdatek portugalskih regij za raziskave in razvoj, 2003
Preglednica 31: Delež aktivnega prebivalstva
Preglednica 32: Omejitve portugalske proizvodnje in referenčne količine, 2000
Preglednica 33: Indikatorji pomoči SKP in kmetijski dohodek, 2000
Preglednica 34: Evropski usmerjevalni in jamstveni sklad
Preglednica 35: Tradicionalni proizvodi geografskega porekla
Preglednica 36: Zaposleni v kmetijstvu, živinoreji, lovu in gozdarstvu ter bruto dodana
vrednost sektorja v Alenteju
Preglednica 37: Odstotek samostojnih kmetovalcev v kmetijstvu po kmetijski usposobljenosti,
glede na vse zaposlene v kmetijstvu v Alenteju (agrarna regija)
Preglednica 38: Št. kmetijskih posesti glede na razred gospodarske dimenzije, ekonomska
ocena posesti (UDE), Alentejo
Preglednica 39: Vir dohodkov lastnikov družinskih kmetij v letu 1999
Preglednica 40: Spreminjanje površin in količine pridelave rastlinskih kultur, Alentejo
Preglednica 41: Št. glav živine v Alenteju
Preglednica 42: Povprečno število glav živine na kmetijsko posest, 2004
Preglednica 43: Nekateri indikatorji modernizacije, lastnik kmetije-podjetnik in mehanizacija
Preglednica 44: Namakanje, 1999
Preglednica 45: Prisotnost gozda in mata v Alenteju
Preglednica 46: Število in tip prenočitvenih zmogljivosti, 2004
Preglednica 47: Industrija pridobivanja glavnih surovin, po št. zaposlenih, proizvodnji in
dobičku
Preglednica 48: Proizvodnja glavnih surovin (1989–1998)
Preglednica 49: Proizvodnja glavnih kamnov, Alentejo (1996–1998)
Preglednica 50: Preglednica mineralnih in termalnih voda, zaposleni, proizvodnja
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Preglednica 51: Nekaj najbolj zastopanih zvrsti predelovalne industrije v Alenteju, 1999
Preglednica 52: Prispevek različnih energetskih virov
Preglednica 53: Mejne vrednosti SO2 in NO2 in O3
Preglednica 54: Vrednosti treh polutantov v zraku leta 1996 in 2005, Alentejo
Preglednica 55: Podatki o dveh največjih fotovoltažnih centralah Alenteja
Preglednica 56: Poraba električne energije (kWh) v Alenteju na enoto
Preglednica 57: Prodaja tekočih goriv v Alenteju na prebivalca
Preglednica 58: Opremljenost gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami
Preglednica 59: Izdatek občin za kulturo in šport
Preglednica 60: Zdravsto v Alenteju
Preglednica 61: Mnenje mladih o regiji
Preglednica 62: Finaciranje regionalne politike EU
Preglednica 63: Administrativna delitev EU
Preglednica 64: Strukturni skladi in instrumenti za EU-15, 2000–06
Preglednica 65: Cilji EU za finančno obdobje 2007/13, na podlagi katerih bodo evropske
regije črpale iz strukturnih skladov
Preglednica 66: Finančna slika zadnjih treh finančnih obdobij EU, Alentejo
Preglednica 67: Regionalni operativni razvojni program Alenteja 1994/99
Preglednica 68: Doseženi rezultati projektov v regiji (ne samo iz RORP)
Preglednica 69: Regionalni operativni razvojni program Alenteja 2000/06
Preglednica 70: Osnutek Regionalnega operativnega razvojnega programa Alenteja 2000/07
Preglednica 71: Lastnosti in kazalci Alenteja brez in z Leiziro do Tejo
Preglednica 72: Primerjava nekaterih kazalcev med Alentejom ter Extremaduro in Andalucio,
2004

8.3. GRAFIKONI
Grafikon 1: Klimogram Beja
Grafikon 2: Klimogram Evora
Grafikon 3: Klimogram Portalegre
Grafikon 4: Povprečni mesečni pretok (1979–1989), merilna postaja Albernoa- porečje reke
Guadiana, merilna postaja Moinho da Gamitinha- porečje reke Sado
Grafikon 5: Povprečni mesečni pretok (1979–1989), merilna postaja Pego das Carretas,
porečje reke Mira, merilna postaja Monforte, porečje reke Tejo
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Grafikon 6: Rast prebivalstva, Alentejo, 1878-2004
Grafikon 7: Gostota prebivalstva v Alenteju
Grafikon 8: Gibanje natalitete
Grafikon 9: Gibanje mortalitete
Grafikon 10: Gibanje naravnega in selitvenega prirastka
Grafikon 11: Starostna piramida Alentejanov, 1951
Grafikon 12: Starostna piramida Alentejanov, 2001
Grafikon 13: Gibanje indeksa odvisnosti mladih in indeksa odvisnosti starih glede na
pesimistični, osnovni in optimistični scenarij gibanevolucije prebivalstva
Grafikon 14: Delež prebivalcev po velikosti kraja v Alenteju
Grafikon 15: Število krajev po velikosti v Alenteju
Grafikon 16: Bruto domači proizvod portugalskih regij (NUTS 2)
Grafikon 17: Bruto domači proizvod regij Alenteja (NUTS 3)
Grafikon 18: Bruto domači proizvod na prebivalca
Grafikon 19 : Bruto dodana vrednost Alenteja po sektorjih, 1986
Grafikon 20 : Bruto dodana vrednost Alenteja po sektorjih, 2001
Grafikon 21: Produktivnost (bruto dodana vrednost na zaposlenega)
Grafikon 22: Spreminjanje alentejanskega uvoza in izvoza
Grafikon 23: Alentejanska podjetja glede na panogo, 2004
Grafikon 24: Brezposelnost
Grafikon 25: Izobrazba aktivnega prebivalstva
Grafikon 26: Zaposleni v kmetijstvu glede na status delovne sile (družinska, nedružinska)
Grafikon 27: Kmečka delovna sila
Grafikon 28: Lastniki družinskih kmetij glede na starost, 1999
Grafikon 29: Lastniki družinskih kmetij po stopnji izobrazbe v Alenteju
Grafikon 30: Sprememba št. kmetijskih zemljišč in kmetijske površine
Grafikon 31: Odstotek alentejanskih kmetijskih posesti glede na velikost
Grafikon 32: Kmetijska površina v Alenteju v uporabi (ha) glede na velikost kmetijskih
posesti, 2003
Grafikon 33: Raba tal kmetijskih posesti v Alenteju, 2005
Grafikon 34: Kmetijska površina v uporabi po načinu rabe, Alentejo
Grafikon 35: Poljske kulture, kjer ima Alentejo velik delež, 2004
Grafikon 36: Površine z oljkami v Alenteju
Grafikon 37: Gibanje pridelave oljčnega olja v Alenteju
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Grafikon 38: Evolucija površine (ha) vinogradov v Alenteju
Grafikon 39: Evolucija proizvodnje (l) vina v Alenteju
Grafikon 40: Delež vzreje živali (št. glav) glede na ostale regije v letu 2004
Grafikon 41: Prisotnost različnih drevesnih vrst v Alenteju
Grafikon 42: Evolucija proizvodnje plute na Portugalskem
Grafikon 43: Izvoz portugalske plute
Grafikon 44: Število požarov v Alenteju
Grafikon 45: Površina požganega gozda v Alenteju
Grafikon 46: Nočitve turistov glede na motiv, Alentejo, 2005
Grafikon 47: Število turistov 2004
Grafikon 48: Odstotek zasedenosti postelj, 2004
Grafikon 49: Poraba elektrike po sektorjih, Alentejo 2003
Grafikon 50: Prodaja goriv v Alenteju
Grafikon 51: Odstotek stavb glede na leto gradnje, 1997
Grafikon 52: Število kulturnih ustanov v Alenteju
Grafikon 53: Obisk kulturnih ustanov v Alenteju
Grafikon 54: Porazdelitev sredstev po regijah
Grafikon 55: Št. ljudi po regijah leta 2005

8.4. KARTE
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Karta 3: Morfološke enote Iberskega polotka (po H. Lautensach, 1967)
Karta 4: Geološke enote Alenteja
Karta 5: Relief Alenteja z glavnimi tektonskimi razpokami
Karta 6: Razporeditev temperatur
Karta 7: Razporeditev padavin
Karta 8: Sončno sevanje v Alenteju
Karta 9: Analiza vodnih zajezitev, % vodnih rezerv
Karta 10: Porečja Alenteja
Karta 11: Porečji rek Guadiana in Tejo
Karta 12: Umetne vodne zajezitve Alenteja
Karta 13: Vodonosniki v Alenteju
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Karta 14: Kvaliteta površinskih voda v Alenteju, 1996
Karta 15: Kvaliteta površinskih voda v Alenteju, 2004
Karta 16: Spreminjanje gostote prebivalstva
Karta 17: Mesta 4. stopnje in njihovo zaledje
Karta 18: Razdalje in porabljen čas med kraji pred in po vstopu v EU
Karta 19: Cestna mreža Alenteja z načrtovanimi cestnimi odseki (rumene linije)
Karta 20: Cestna mreža Alenteja brez načrtovanih cestnih odsekov
Karta 21: Železniška mreža, leto izgradnje posameznih smeri
Karta 22: Namakalni sistem Alqueve, obstoječi in predvideni kanali
Karta 23: Karta prsti
Karti 24, 25: Nahajališče hrasta plutovca (levo) in črnike (desno)
Karta 26: Tri glavne vinske poti v Alenteju
Karte 27, 28, 29 : Območja iniciative Interreg III-A, Interreg III-B, Interreg III-C
Karta 30: Obmejna poselitev
Karta 31: Območje delovanja iniciative
Karta 32: Lokacija glavnih razvojnih projektov Alenteja

8.5. SHEME
Shema 1: Prednosti in pomanjkljivosti vinskega sektorja v Alenteju
Shema 2: Prednosti in slabosti sektorja plute v Alenteju po moči vpliva
Shema 3: Glavne prednosti in pomankljivosti turizma v Alenteju glede na moč vpliva
Shema 4: Glavne prednosti in pomankljivosti pridobivanja kamnov v Alenteju glede na moč
vpliva
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