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Um concelho

com História
e com Futuro
O concelho de Pombal corresponde a um território de 626 km2 – 11 km
de frente costeira –, distribuído por 13 freguesias e habitado por cerca
de 65 mil pessoas. Diogo Mateus, Presidente da Câmara, explicou à
nossa revista as particularidades que tornam este município tão especial.
Há quase dois séculos que esta dimensão se mantém,
privilegiada pelas duas praias, uma licenciada e, com a
revisão do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, vai
surgir uma segunda praia que será infraestruturada por
estar inserida nas matas nacionais. Esta dimensão secular
beneficiou o território, ao permitir um ganho de capacidade
de investimento. Depois de 1974, iniciou-se a estruturação
que hoje, nas palavras do edil, “já com um nível elevado
de execução, nos permite pensar noutras coisas. Somos
o único território ibérico com uma frente atlântica de areia
sem nenhum tipo de urbanização, tratando-se de um espaço
ambiental virgem”.
Por outro lado, existe “a parte interior, onde a paisagem
muda completamente, com a Serra de Sicó, particularmente
apta para desportos radicais”, acrescenta. Assim, a intervenção do município é a feita através da Explore Sicó, com
Centro de Interpretação Ambiental e com alojamento, que
irá integrar numa candidatura que visa a criação de trilhos
pedonais e cicláveis.
O património histórico e cultural é, desde logo, caracterizado pelo Castelo, pela zona histórica da cidade e por todas
as ligações ao Marquês de Pombal, que deixou à região
parte do seu trabalho e dimensão intelectual, devidamente
retratados no museu homónimo. As festas da cidade são
também de assinalar, em especial as Festas do Bodo, no
final de julho.

Galardões
Para o autarca, “é importante os municípios sujeitarem-se a avaliação por entidades externas para perceberem
o que vão fazer, compararem-se com os restantes e identificarem as oportunidades de melhorar”. Relativamente à
Bandeira Azul, Luís Mateus explica que “a partir do momento que tínhamos uma praia que não tinha nada e começámos a estruturá-la, dinamizá-la e melhorá-la, mantendo a
qualidade das areias, das águas e da vigilância balnear,
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seja um pulmão de desenvolvimento social e económico.
Hoje, assumidamente, o grande desafio é prestarmos mais
serviços sem pôr em causa os investimentos que se têm
de fazer”, expõe o presidente.

Futuro

percebemos que é um fator importante. A Bandeira Dourada
é também o reconhecimento de que mantemos o bom nível”.
No que diz respeito ao programa ECOXXI, a dimensão
de avaliações é mais vasta mas permite ao município
perceber se as políticas de sensibilização têm resultado,
por exemplo, nas escolas. Também se consegue aferir
se o investimento feito nas áreas avaliadas acompanhou
a média nacional e se, nas mais deficitárias, estão em
recuperação. “Apostamos nas posturas pedagógicas e, a
longo prazo, tentamos que o triângulo que tem as componentes ambientais, sociais e económicas seja equilátero.
Acabámos de fazer um protocolo com todas as freguesias
para que tenham recursos humanos para fazer varredura
urbana e isso denota a preocupação colocada no território,
dado o investimento em equipamentos. Não basta ter um
centro urbano que tenha água, luz e saneamento, mas que

O equilíbrio no território é a grande preocupação para
os tempos vindouros, evitando, assim, a desertificação
interior. Para além disso, suprir as lacunas de algum tipo
de serviço e também despertar as questões turísticas é um
dos focos, ao criar-se um clima local que promova os produtos turísticos. A questão da empregabilidade é também
uma questão sobre a qual se debruçam, uma vez que a
falta de investimento económico externo se deve ao défice
demográfico, previsto no futuro. Concluindo, Diogo Mateus
sublinha que “encontrar as políticas que têm solidez no
tempo e que dão garantias de que as coisas vão ser bem
feitas é uma coisa preciosa”.

