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1 - Nota prévia 
 

O Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal de Montijo, foi incumbido de, no âmbito das 

suas competências disciplinares e funcionais, proceder à revisão do PDMM, desenvolvendo dentro destes serviços 

uma capacidade de planeamento e de gestão territorial integrada. 

 
Observando que o PDM de primeira geração foi encomendado a uma equipa exterior à Câmara Municipal, é 

importante sublinhar o facto positivo de se apostar em envolver os Serviços Municipais na coordenação e 

elaboração técnica dos estudos de apoio, concepção e formulação dos conteúdos que irão materializar a revisão 

do Plano Director Municipal de Montijo. 

 
É pois, neste enquadramento, que em 2004 se avança para os trabalhos preliminares com vista à revisão do PDM, 

tendo bem presente a necessidade de que a revisão do PDM resulta de desactualizações, de detecção de erros e 

omissões e se traduz também na definição de objectivos económicos, sociais, culturais e ambientais, relativamente a 

todo o território. O novo plano deve configurar soluções para o desenvolvimento agro-florestal estabilizando os usos 

do solo e estabelecer uma estratégia para o controlo da dispersão do povoamento criando uma estrutura urbana 

coerente e respondendo ainda às potencialidades do concelho para a localização de indústrias, para a logística e 

para o turismo.  

 
Em Setembro de 2004 e sob a proposta n.º 1270/04, (1 de Setembro) a Câmara Municipal de Montijo delibera iniciar 

a feitura da revisão do PDM e é publicado o Edital que torna pública a deliberação de Câmara, seguindo-se a 

publicação em Diário da República. No âmbito do DL 380/99 e pelo estabelecido no n.º 2 do art. 77.º, é concedido o 

prazo de 30 dias, após a publicação do Aviso em Diário da República, para formulação de sugestões ou 

informações pelos cidadãos, a ter em conta na revisão do PDM. O Departamento de Administração Urbanística 

alargou o período de recepção de sugestões até à conclusão do Relatório Fundamentado. 

 
Em Agosto de 2005, apresentou-se o Relatório Preliminar aos Vereadores e Presidentes de Junta de Freguesia, 

contendo referências à análise crítica do PDMM em vigor e à metodologia para a sua revisão observando-se a 

necessidade de se elaborar uma base cartográfica do Concelho actualizada. 

Iniciou-se um processo interno de estudo para equacionar os problemas do actual PDMM, resultantes das 

incongruências conceptuais, dos problemas da cartografia analógica à escala 1:25000 e dos erros materiais e 

estruturais do regulamento. A participação nessa reflexão foi exaustiva e procedeu-se ao levantamento das 

dificuldades e incongruências, nomeadamente, os conceitos indeterminados, na aplicação e gestão decorrente do 

actual PDM.  

 
Reuniu-se com os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, para sua auscultação. 

Identificaram-se problemas e potencialidades existentes no Concelho em face dos quais se formularam questões a 

que a revisão do PDM procurará responder. 

 
Considerando a importância da informação geográfica, através de uma colaboração efectiva entre o DAU e o 

GOI/SIG e também com o apoio protocolarizado com o Instituto Geográfico Cadastral, identificaram-se os 

requisitos/especificações da informação cartográfica necessária e em 2005 foi lançado o concurso público para a 

sua elaboração, a qual já está em fase de conclusão. 

 
O Relatório encontra-se pronto para ser apreciado pelas entidades competentes tendo sido já promovida uma 

apresentação preliminar das suas linhas gerais aos Autarcas e membros da Assembleia Municipal. 
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Em Setembro de 2007 surge um novo quadro legislativo (D.R. n.º 316/07, de 19/09) que altera e reformula princípios 

legislativos quanto aos planos de ordenamento do território, competências e articulação hierárquica entre eles. A 

nova legislação não altera o enquadramento deste relatório já elaborado. Será ao abrigo deste quadro legislativo 

que se desenvolverão os trabalhos subsequentes. 
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2 – Introdução 
 

O presente documento constitui o Relatório Fundamentado de Avaliação da Execução do Plano Director Municipal 

de Montijo (PDMM) e de identificação dos principais factores de evolução do município, caracterizando da 

evolução das condições económicas, sociais, culturais e ambientais, conforme enquadramento legal previsto no n.º 

2 da Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro. Este relatório configura-se simultaneamente como um documento 

de trabalho dinâmico, que permitirá desenvolver através de acções continuadas, soluções adequadas e eficazes 

para a Revisão do Plano Director Municipal de Montijo. 

 

O PDMM foi publicado no Diário da República n.º 27, I série B, em 1 de Fevereiro de 1997, através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 15/97. Decorridos que estão onze anos sobre o início da sua vigência, constata-se uma 

profunda alteração entre a realidade do Concelho no ano de 1997 e a situação actual. As descrições e os factos 

que estiveram na base dos estudos de caracterização do quadro socio-económico, cultural e ambiental do PDMM, 

desactualizaram-se profundamente, gerando, entretanto, novas necessidades de intervenção territorial. 

 

O enquadramento do processo de Revisão do PDMM, iniciado em 1 de Setembro de 2004, teve como base a 

disposição legal prevista na alínea a), do n.º 1 do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que 

desenvolve o Regime Jurídico do Instrumentos de Gestão Territorial, que contemplava a possibilidade de se proceder 

à revisão do PDMM, por desadequação deste em relação às dinâmicas e transformações operadas no quadro da 

vida social, cultural, ambiental e económica durante o seu período de vigência. As alterações legislativas, entretanto 

ocorridas, com a publicação do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, configuram um novo enquadramento 

jurídico dos instrumentos de planeamento territorial, contudo não se alteram as disposições que justificam a 

elaboração do presente relatório. 

 
O conteúdo da síntese efectuada resulta da estrita recolha de elementos e informação disponível nos sectores que 

integram a estrutura orgânica da Câmara Municipal de Montijo, tendo em vista dar resposta objectiva aos aspectos 

focados na legislação supra citada. A estrutura do trabalho apresenta para cada capítulo, um texto com os 

aspectos mais relevantes que decorrem da análise de informação de base, que sustentam a caracterização das 

principais dinâmicas territoriais e análise do PDMM. 

 
Neste contexto, salienta-se que a informação apurada proveio de um abrangente leque de operações estatísticas, 

com a qual se estabelecem parâmetros de comparação inúmeras vezes inexistentes no PDMM e nos seus estudos de 

caracterização. Deste modo, o presente relatório caracteriza não só a execução do PDMM, constituindo-se 

fundamentalmente como um relatório sobre o actual estado do ordenamento do território do Concelho de Montijo. 
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3 - Fundamentos da revisão 
 

Os aspectos da alteração dinâmica do sistema urbano e, em particular, as transformações ocorridas no concelho de 

Montijo, justificam por si o processo de Revisão do Plano Director Municipal do Montijo. Todavia, destacam-se 

também como fundamento para a configuração de um novo plano a necessidade de resposta às novas 

necessidades do desenvolvimento socio-económico do concelho, ponderando-se, entre outros, os seguintes 

factores: 

 
• O assinalável desenvolvimento do Município nos últimos anos, em parte aliado à dinâmica urbanística 

induzida pela construção da Ponte Vasco da Gama. 

• As transformações operadas pelas acessibilidades regionais que se têm continuado a implementar no 

território do concelho e consequente desajustamento do Plano com as perspectivas actuais do município. 

• A necessidade de concertação do ordenamento concelhio com o da Região, nomeadamente, 

promovendo a conformidade com o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana 

de Lisboa, PROTAML. 

• A actualização de estratégias e programação ao nível das infra-estruturas urbanas, e da estrutura de 

ordenamento territorial do Plano, face ao novo quadro de caracterização urbanística do concelho. 

• A adaptação do plano ao novo quadro legislativo, que resultou das alterações legais e regulamentares 

ocorridas durante o período de vigência do PDMM. 

• A necessidade de revisão e actualização das bases cartográficas do actual PDMM, por evidente desajuste 

entre a representação do plano e o quadro de realidade concretizado. 

• A necessidade de rever e actualizar o quadro de classificação e afectação dos usos do solo e dos 

parâmetros urbanísticos. 

• A necessidade de inovar nos instrumentos de desenho e composição urbana e também na vertente da 

gestão fundiária associada ao crescimento programado dos aglomerados urbanos do concelho. 

  
Neste contexto, importa estabelecer um método e uma leitura global do processo de revisão enquadrando a 

necessidade da sua adequação à prossecução dos interesses públicos aplicáveis a todos os factores que modelam 

o futuro quadro de ordenamento do território deste concelho, procedendo-se à Revisão do PDM de Montijo, no 

âmbito do actual quadro legislativo e em obediência ao programa e directivas emanadas dos órgãos políticos 

competentes. 
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4 - Enquadramento geográfico e institucional 
 

O concelho de Montijo, do ponto de vista geográfico e administrativo, localiza-se na margem sul do Rio Tejo, 

pertence ao Distrito de Setúbal e integra-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML), bem como na Região de Lisboa 

e Vale do Tejo, à qual corresponde a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo (CCDRLVT) e adopta a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos – NUTS III da Península de 

Setúbal. 

 
O concelho possui uma área total de 348,4Km2, sendo actualmente constituído por 8 freguesias. Territorialmente, 

apresenta uma delimitação administrativa rara no país, constituída por dois territórios distintos (Oeste/Ocidental e 

Este/Oriental), geograficamente separados (25 km). O território Oeste (ou ocidental) do concelho de Montijo, com 

uma superfície de 56,7Km2 é marginado pelo Estuário do Tejo (numa extensão de 22,7 km) e confina com os 

concelhos de Alcochete, Moita e Palmela. Este território é constituído por 5 freguesias: Afonsoeiro, Alto 

Estanqueiro/Jardia, Atalaia, Montijo e Sarilhos Grandes. O território Este (ou oriental) do concelho de Montijo, com 

uma superfície de 291,6 Km2, confina com os concelhos de Benavente, Coruche, Montemor-o-Novo, Vendas Novas e 

Palmela. Este território é constituído por 3 freguesias: Canha, Pegões e Santo Isidro de Pegões. 

 

    Figura nº 1 – Enquadramento do Concelho de Montijo na AML. 

 
        Fonte: CMM. 
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Quadro nº 1 – Área das freguesias do concelho de Montijo e seu peso. 
Freguesias Área (km²) % 
   
Território Oeste 56,7 16,3 
Afonsoeiro 4,2 1,2 
Alto Estanqueiro / Jardia 10,9 3,1 
Atalaia 2,6 0,7 
Montijo 27,2 7,8 
Sarilhos Grandes 11,7 3,4 
Território Este 291,6 83,7 
Canha 211,5 60,7 
Pegões 24,6 7,1 
St.º Isidro de Pegões 55,4 15,9 

Concelho 348,4 100 
          Fonte: CMM. 

 

Gráfico nº 1 – Distribuição das freguesias do concelho de Montijo por área de superfície. 
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Fonte: CMM. 

 

O concelho de Montijo configura na realidade dois territórios com dinâmicas bem diferenciadas. O território Oeste, 

devido à sua proximidade a Lisboa apresenta uma dinâmica de crescimento urbano que, tendencialmente 

potencia este uso como dominante em todas as suas cinco freguesias. O território Este, constituído por 3 freguesias 

de grande área, essencialmente dominadas pelo espaço rústico de uso agrícola e florestal, possui uma rede de 

povoamento estruturada em lugares onde se destacam como principais núcleos urbanos as sedes de freguesia. 

 
As densidades populacionais apresentadas por estes dois territórios (545 hab/Km2 no território Oeste e 20 hab/ Km2 no 

território Este), demonstram que se trata de dois espaços estruturalmente diferentes em termos demográficos e de 

uso do solo: um com características essencialmente urbanas (Oeste) e outro com características dominantemente 

rústicas (Este). 

 
Neste sentido também, segundo a classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para a “Tipologia 

de Áreas Urbanas” (2001), o território ocidental do concelho de Montijo é constituído por duas freguesias 

caracterizadas como Áreas Predominantemente Urbanas (Afonsoeiro e Montijo), sendo as restantes três freguesias 

classificadas como Áreas Medianamente Urbanas. Por outro lado, o território oriental é constituído na sua totalidade 

por freguesias caracterizadas como Áreas Predominantemente Rurais.
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5 - Enquadramento nos instrumentos de planeamento e gestão 
territorial. 
 

Tomando em consideração o quadro legislativo, consagrado pela Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto que define as bases 

do ordenamento do território e urbanismo (LBOTU) e pelo Decreto-Lei n.º 316/07, de 19 de Setembro, reveste-se de 

especial importância a reflexão sobre os instrumentos de planeamento e gestão territorial que abrangem o território em 

estudo, pela necessidade de compatibilização entre vários níveis de planeamento, razão pela qual, o novo Plano 

Director Municipal de Montijo terá em consideração: 

 
• O actual Plano Director Municipal de Montijo, como objecto de revisão. 

• O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT). 

• O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML). 

• O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH Tejo). 

• O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de Lisboa (PROFAML). 

• O Plano rodoviário Nacional 2000 (PRN). 

• Instrumentos de Conservação da Natureza – (ZPE) e (ZEC). 

 
No âmbito de contextualização dos pressupostos para a revisão do PDMM, importa ainda ter em conta os contributos e 

reflexões de outros Instrumentos de Planeamento e Gestão Territorial que abrangem o território em estudo citando, a 

título de exemplo, os seguintes planos, ainda que não eficazes: 

 
• PNDES – Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social. 

• PERLOVT – Plano Estratégico de Região de Lisboa Oeste e Vale do Tejo. 

• PEDEPES – Plano Estratégico de Desenvolvimento da Península de Setúbal. 

 

5.1 - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 
 

O PNPOT constitui um instrumento estratégico de desenvolvimento territorial de âmbito nacional, que precede os 

demais instrumentos de gestão territorial e lhes confere indicações de modo a constituir o seu grande quadro de 

referência em termos de organização territorial. 

Deste modo, os princípios e orientações estratégicas contidos neste instrumento e que lhe servem de modelo devem 

ser vertidas para o PDMM, tal como deverá acontecer no que diz respeito ao âmbito regional, consagrado no Plano 

Regional de Ordenamento do Território. A estratégia delineada para o território nacional assentou nos seguintes 

objectivos estratégicos: 

 
• Conservar e valorizar a biodiversidade, os recursos e o património natural, paisagístico e cultural, utilizar de 

modo sustentável os recursos energéticos e geológicos e monitorizar, prevenir e minimizar riscos. 

• Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, atlântico e global. 

• Promover o desenvolvimento policêntrico dos territórios e reforçar as infra-estruturas de suporte à integração e 

à coesão territoriais. 

• Assegurar a equidade territorial no provimento de infra-estruturas e de equipamentos colectivos e a 

universalidade no acesso aos serviços de interesse geral, promovendo a coesão social. 

• Expandir as redes e infra-estruturas avançadas de informação e comunicação e incentivar a sua crescente 

utilização pelos cidadãos, empresas e administração pública. 
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• Reforçar a qualidade e a eficiência da gestão territorial, promovendo a participação informada, activa e 

responsável dos cidadãos e das instituições. 

 
O PNPOT inclui ainda, no seu Programa de Acção, algumas indicações específicas quanto aos demais instrumentos, 

que deverão ser tidas em conta em sede de revisão do PDMM. Deste modo, defende-se que os PDM deverão ter, 

cada vez mais, um carácter estratégico para o período de vigência, definindo um modelo territorial e um regime de 

uso do solo flexível e que permita ser actualizado, perante alterações de dinâmica. 

 
Defende-se igualmente o carácter central do PDM na articulação entre as diversas políticas sectoriais municipais, bem 

como na articulação entre o âmbito local e o regional ou nacional, nos planos com incidência territorial, devendo, 

para isso, o PDM concentrar todas as disposições necessárias à gestão do território (nacionais, regionais ou sectoriais). 

 
Propõe-se, ainda, para assegurar a correcta gestão do território, a utilização de uma acção programática sobre o 

mesmo, através da implementação de Programas de Acção Territorial, consagrados na Lei n.º 48/98, que estabelece 

as bases da política de ordenamento do território e do urbanismo, como os instrumentos de carácter contratual a 

utilizar no enquadramento das actuações das entidades públicas e privadas, especificando acções a realizar e o seu 

escalonamento temporal. Podem ser usados para enquadrar investimentos da administração central, ou mesmo para 

enquadrar e programar as grandes operações urbanísticas da iniciativa particular, permitindo a sua coerência com a 

política de ordenamento do território do município. 

 
No que diz respeito à análise territorial elaborada no PNPOT, o concelho de Montijo insere-se na sub-região da Área 

Metropolitana de Lisboa, para a qual foram definidas as seguintes opções estratégicas a tomar: 

 
• Assumir o carácter estratégico da AML para a inserção internacional do país, com tradução em políticas 

ambiciosas de qualificação das infra-estruturas, equipamentos, serviços, espaço público e ambiente. 

• Desenvolver equipamentos e serviços de suporte à diversificação das relações internacionais, em particular 

com África, Ásia e Américas. 

• Desenvolver, qualificar e organizar em rede os espaços vocacionados para a instalação de actividades 

baseadas no conhecimento e intensivas em tecnologia. 

• Ordenar o território em articulação estreita com um plano de mobilidade e transportes à escala da AML, no 

qual a Autoridade Metropolitana de Transportes deverá ter um papel central, de modo a potenciar novas 

centralidades, combater o crescimento urbano extensivo, reduzir a dependência do transporte individual e 

promover a mobilidade sustentável. 

• Promover o desenvolvimento urbano mais compacto, contrariar a fragmentação da forma urbana e estruturar 

e qualificar os eixos de expansão (Lisboa – Cascais, Lisboa – Sintra, Lisboa – Carregado, Lisboa – Palmela – 

Setúbal e Arco Ribeirinho). 

• Promover os estudos e projectos necessários à implementação da Nova Travessia do Tejo em Lisboa, prevendo, 

ainda que com horizontes temporais diversos, as componentes ferroviária e rodoviária e completar as infra-

estruturas rodoviárias circulares, criando eixos que articulem as nucleações periféricas com maior dinamismo. 

• Qualificar os subúrbios, contrariar a segregação espacial urbana e promover a inserção urbana das áreas 

críticas. 

• Revitalizar os centros históricos, reabilitando o património edificado, recuperando as funções residenciais e 

revitalizando as funções urbanas. 

• Recuperar as áreas de habitação degradada, com intervenções qualificantes sobre os edifícios, o espaço 

público e os equipamentos. 
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• Proteger as frentes ribeirinhas e a zona costeira e desenvolver um programa coerente de qualificação que 

valorize o seu potencial como espaços de recreio e lazer e de suporte a actividades do cluster turismo. 

• Valorizar os recursos paisagísticos e ambientais, com relevo para os estuários e os Parques Naturais e estruturar 

os espaços de maior aptidão para o desenvolvimento das indústrias de ócio e lazer. 

• Desenvolver programas integrados de renovação dos espaços industriais abandonados, com soluções que 

criem novas centralidades e referências no espaço urbano. 

• Implementar a Rede Ecológica Metropolitana e garantir uma gestão integrada dos corredores ecológicos. 

• Desenvolver estruturas de cooperação intermunicipal e mecanismos de participação das populações em 

matéria de ordenamento do território. 

• Promover estruturas de âmbito metropolitano para a gestão de actividades em rede, melhorando a 

governabilidade da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

5.2 – Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 
Lisboa (PROTAML) 
 

O Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), aprovado pela 

Resolução do Concelho de Ministros n.º 68/2002, de 7 de Fevereiro, configura-se como um plano detalhado no qual, 

nesta fase, se estabelece um breve enquadramento do concelho de Montijo. 

 
Tomando em consideração que a proposta apresentada no PROTAML fundamenta-se em quatro prioridades essenciais 

identificadas através da sustentabilidade ambiental, da qualificação metropolitana, da coesão sócio-territorial e da 

organização do sistema metropolitano de transportes e ainda que a constituição do seu conteúdo material integra o 

conjunto das Opções Estratégicas, as Normas Orientadoras e o Esquema do Modelo Territorial e o Relatório, incluindo os 

Estudos de Caracterização e Diagnóstico e o Programa de Execução, salienta-se que apesar do enquadramento e 

extensão da síntese agora efectuada, as orientações do PROTAML estarão sempre subjacentes ao desenvolvimento 

dos princípios e propostas de intervenção a apresentar no âmbito do processo de Revisão do PDM de Montijo. 

 
A Estratégia Territorial adoptada pressupõe a interdependência entre três dimensões territoriais distintas, definidas como 

Área Metropolitana Central, Periferia Metropolitana e Região de Polarização Metropolitana (figura nº 2) e implica uma 

valorização especial nos instrumentos de gestão territoriais de cinco vertentes fundamentais: 

 
• Estrutura Metropolitana Policentrada/ Desenvolvimento de novas centralidades. 

• Estrutura de transportes em rede. 

• Corredores e infra-estruturas de articulação nacional e internacional. 

• Presença da água como valor estratégico e estruturante da AML. 

• Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental. 

 
No âmbito do desenvolvimento da Estratégia Territorial do PROTAML, salienta-se, no caso do concelho de Montijo, o 

reequacionar do papel do Arco Urbano Ribeirinho Sul, envolvente do Estuário do Tejo, na configuração de um novo 

espaço urbano metropolitano, que induzido pelas novas condições de acessibilidade proporcionadas pelas travessias 

do Tejo e pela Circular Regional Interna da Península de Setúbal (CRIPS) permitem recentrar a Área Metropolitana no 

Estuário do Tejo. 
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Figura nº 2 – Esquema de polarização metropolitana e dinâmicas territoriais do PROTAML. 

 
Fonte: PROTAML. 

 

Relativamente às dinâmicas e tendências dominantes, o PROTAML identificou sete tipos de espaço que caracterizam 

as dinâmicas de transformação territorial relativamente às situações pré-existentes, enquadrando, predominantemente, 

o concelho de Montijo em dois tipos de espaço: espaço emergente e área dinâmica periférica. 

 
O território Oeste insere-se na dimensão territorial de espaço emergente, que corresponde a áreas com 

potencialidades para protagonizarem transformações positivas na AML, no que respeita ao desenvolvimento de 

funções especializadas e novos usos, como a reestruturação e qualificação urbana e ambiental de sectores 

importantes da estrutura metropolitana. Segundo a definição do PROTAML, estes espaços podem ter um papel 

destacado na requalificação da vida metropolitana, oferecendo condições privilegiadas para o recreio, lazer e turismo 

na ligação ao mar, aos rios e à natureza, integrando a estrutura ecológica metropolitana. Neste contexto, as novas 

infra-estruturas da Ponte Vasco da Gama e da CRIPS (IC 32) colocaram o concelho de Montijo numa posição de 

grande acessibilidade na rede metropolitana criando condições para constituir um dos espaços estruturantes da AML 

sobretudo através da sua diferenciação funcional e da oportunidade de promover equipamentos e espaços de 

grande qualidade urbana e ambiental, caracterizados por baixas densidades urbanas e por uma oferta habitacional 

diferenciada da generalidade da AML. 

 
No território Este, o núcleo de Pegões, integrado na freguesia com o mesmo nome, destaca-se como área dinâmica 

periférica, que apresenta capacidade de atracção de actividades e residência, configurando um núcleo com alguma 

autonomia funcional em relação à AML. A integração deste núcleo numa estrutura urbana polinucleada traduz 

excelentes condições de articulação deste espaço com outros em termos de acessibilidades e logística, encontrando-

se referenciado no esquema de Polarização Metropolitana e Dinâmicas Territoriais, através do eixo Pegões-Marateca e 

do conjunto multipolar Pegões-Vendas Novas-Montemor-Évora. Em síntese, o modelo territorial proposto traduz a 

aplicação das opções estratégicas ao território da AML e a sua estrutura interliga um conjunto de elementos 

fundamentais organizados da seguinte forma (figura nº 3): 
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• O Centro da AML, constituído por Lisboa e, complementarmente, por Almada-Seixal-Barreiro, implicando a 

melhoria das acessibilidades. 

• Primeiro anel envolvente do centro da AML, incluindo o progressivo reforço das acessibilidades entre as duas 

margens do rio. 

• Segundo anel metropolitano, integrando um conjunto de pólos ligados por infra-estruturas circulares a executar 

constituindo a coroa da AML, a partir da qual se faz a articulação com o exterior. 

• Constituição de três pólos de valência turística em localizações não inseridas no segundo anel metropolitano: 

Alcochete, Sesimbra e Mafra. 

• Articulações principais norte e sul da AML, através das áreas de expansão logística do 

Carregado/Azambuja/Ota/Alenquer e de Pegões/Marateca. 

• Articulações secundárias privilegiando as ligações ao Oeste (Torres Vedras e ao Vale do Tejo). 

• Desenvolvimento de diversos eixos e conjuntos multipolares. 

 

 Figura nº 3 – Modelo territorial do PROTAML. 

 
                Fonte: PROTAML. 

 

No esquema do modelo territorial proposto, o concelho de Montijo (território Oeste) insere-se no 1º anel envolvente ao 

centro da AML e integra os concelhos considerados pelo PROT, com vocação para dar apoio ao centro da AML, 

através da criação de pólos vocacionados para equipamentos e serviços de nível sub – regional. 

 
Localizado fora dos anéis envolventes ao centro da AML encontra-se o território Este. No entanto a freguesia de Pegões 

é considerada como uma articulação principal sul da AML, através da área de expansão logística a criar em Pegões 

/Marateca em ligação com o porto de Sines. As outras freguesias do território Este (Canha e St.º Isidro de Pegões) 

caracterizam-se como áreas a manter e preservar o montado tendo em conta o seu interesse ecológico, paisagístico e 

económico, orientando as pressões geradas pelas novas acessibilidades para a procura de solos, para novas formas de 

ocupação habitacional e núcleos de desenvolvimento turístico. 

 
Através dos estudos de caracterização e diagnóstico desenvolvidos identificaram-se 17 unidades territoriais distintas, a 

partir de padrões de ocupação do solo existentes, que constituíram a base do modelo territorial do PROTAML (figura 4). 
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A delimitação destas unidades territoriais pressupõe que sejam equacionadas numa perspectiva conjunta e integrada, 

constatando-se que o concelho de Montijo está abrangido por quatro destas unidades: 

 
Estuário do Tejo (unidade 1) – O Estuário do Tejo é o espaço central da AML, sendo em torno das suas margens que se 

fundou e desenvolveu o sistema urbano, em ligação com os modos de vida ribeirinhos. É através deste espaço que se 

realizam as ligações entre as duas margens do Tejo encontrando-se o território oeste do concelho de Montijo 

directamente articulado com o núcleo central metropolitano. Em termos naturais esta unidade constitui uma área de 

importância estratégica ao nível metropolitano e nacional, com condições para o desenvolvimento de actividades 

económicas e de recreio e lazer, constituindo-se como um elemento aglutinador e estruturador da AML. 

 
Área urbana Almada/Montijo (unidade 5) – O Arco Ribeirinho Sul integra várias sub unidades distintas que se 

desenvolvem em torno da margem esquerda do Estuário do Tejo, de Cacilhas ao Montijo constituindo a grande coroa 

urbana da margem sul.  

 
Espaço de transição nascente (unidade 9) – O Espaço de Transição Nascente engloba uma extensa faixa de território 

plano que se estende entre Alcochete, Pinhal Novo e Palmela, e abrange o concelho de Montijo nas freguesias da 

Atalaia, Alto Estanqueiro/Jardia e, parcialmente, as freguesias de Montijo e Sarilhos Grandes. Esta unidade 

desempenha um papel importante, quer ao nível da exploração agrícola, pelo elevado potencial dos seus solos, quer 

ao nível do equilíbrio dos aquíferos. Predominantemente caracterizada por uma área agrícola relativamente 

diversificada em termos de dimensão das parcelas encontra-se sistematicamente marcada por ocorrências de 

habitação dispersa pouco densa, a par da existência de pequenos núcleos rurais. Esta área do território Oeste de 

Montijo beneficia pela sua localização em posição charneira entre Coina, Setúbal/Palmela e Montijo, beneficiando 

pela sua proximidade a várias vias de comunicação. 

 
Área agro-florestal (unidade 15) – Parcialmente integrada na Reserva Natural do Estuário do Tejo, a unidade Nascente 

Agro-Florestal apresenta uma ocupação extensiva relativamente homogénea com um importante valor agrícola e 

ecológico assente na exploração agro-florestal ligada ao montado de sobro. É através desta unidade que se 

estabelece a ligação ecológica dos Estuários do Tejo e do Sado, constituindo uma das ligações estruturantes da Rede 

Ecológica Metropolitana. 

 
Relacionado com o território Este do concelho de Montijo, a área de Pegões/Marateca, apresenta cruzamentos de 

redes viárias (ferro e rodoviário) com alguma expressão em termos de localização industrial, apresentando também 

uma boa ligação ao porto de Setúbal, reunindo assim, as condições para se constituir como a plataforma logística de 

articulação sul da AML com o sul do país e com Espanha. No cômputo geral, a execução de um conjunto de projectos 

de acessibilidades e do novo aeroporto na freguesia de Canha, não previsto no PROTAML, reforçará o papel de 

preponderante relevância desta unidade territorial no contexto da organização funcional metropolitana.  
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      Figura nº 4 – Unidades territoriais do PROTAML. 

 
            Fonte: PROTAML. 

 

O sistema ecológico metropolitano é uma das componentes do esquema do modelo territorial constituindo um 

objectivo central do PROTAML. Neste sentido, a Estrutura Metropolitana de Protecção e Valorização Ambiental é 

concretizada no Esquema do Modelo Territorial através da Rede Ecológica Metropolitana (REM) e das áreas a 

estabilizar que se configuram como elementos estruturantes e decisivos para a sustentabilidade da AML.  

 
A Rede Ecológica Metropolitana (REM) constitui um sistema de áreas e ligações que integram corredores primários, 

corredores secundários e ligações vitais para o Sistema Ecológico Metropolitano e que envolvem e atravessam as 

unidades territoriais e o sistema urbano no seu conjunto. Nesta perspectiva e em termos gerais, salienta-se o 

enquadramento do concelho de Montijo em três áreas da Rede Ecológica Metropolitana: 

 
• Área Estruturante Primária – O Estuário do Tejo constitui uma área da Rede Primária, fundamental na relação do 

território Oeste e da Cidade de Montijo com o rio Tejo, que pela sua biodiversidade e valor paisagístico 

configura uma importante zona húmida que abrange toda a frente ribeirinha do concelho numa extensão de 

22,7 km. 

 
• Ligações/corredores secundários – Estas áreas da Rede Secundária, integram espaços predominantemente 

não ocupados, possuindo interesse e biodiversidade ecológica. Segundo o PROTAML, os Corredores/ligações 

Secundários relacionam-se com os sistemas hidrológicos, acompanhando na maior parte dos casos, as linhas 

de água ou cabeços que estabelecem as ligações ecológicas entre as áreas e unidades territoriais e são de 

grande importância no controlo das cheias e qualidade do ambiente. 

 
Na figura da REM do PROTAML são referenciados os seguintes Corredores Estruturantes Secundários no 

concelho:  

 
• Ligação Montijo – Salinas do Samouco. 

• Vala Real. 

• Vala da Broega. 

• Ribeira de Canha. 
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• Ligação Ribeira Canha (Montijo) – Vala da Amieira (Alcochete). 

 
• Áreas de Ligação Corredores vitais – A definição deste tipo de áreas abrange a envolvente de áreas urbanas 

consolidadas, não estruturadas, fragmentadas e desordenadas, onde a dimensão e configuração do espaço 

livre, não edificado, remete para a caracterização de um espaço residual ainda que em alguns casos com 

dimensão aparente significativa. Como objectivos para estas áreas, o PROTAML aponta a sua transformação 

em espaços públicos de recreio e lazer, com o predomínio de áreas não edificadas. Na figura da REM do 

PROTAML são referenciadas as seguintes Ligações/Corredores Vitais:  

 
• Ligação Montijo – Salinas do Samouco. 

• Ligação Montijo – Alcochete. 

 

Figura nº 5 – Rede ecológica Metropolitana. 

 
    Fonte: PROTAML. 

 

O processo de Revisão do Plano Director Municipal, deverá reflectir os objectivos apresentados pelo PROTAML, 

promovendo as ligações presentes na Estrutura Ecológica Metropolitana, reforçando e protegendo as linhas de água 

de grande importância na estrutura hidrográfica do concelho e integrando-as simultaneamente na estrutura verde 

municipal. 

 

O conceito de transportes que se preconiza para a AML assenta, do ponto de vista territorial, num sistema articulado 

entre o Núcleo Central (raio 10km) e a periferia imediata, através da Coroa de Transição (entre os 10km e os 30km), 

onde se insere o território Oeste do Concelho, bem como através da ligação de Pólos Secundários para as 

aglomerações urbanas mais afastadas de Lisboa, abrangendo territorialmente o segmento Este do concelho de 

Montijo. 

 
A política de mobilidade a desenvolver na coroa de transição da AML deve ser coerente, com os objectivos de maior 

rigor na utilização das infraestruturas e modos de transporte alternativos ao transporte individual (TI), com a defesa e 

valorização dos espaços com interesse paisagístico e com a diminuição do crescimento urbano extensivo. 
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Especificamente para a coroa de transição na Margem Sul e para o território Oeste do concelho, salienta-se no 

PROTAML a referência efectuada à hipótese de aproveitamento do antigo espaço canal ferroviário do Montijo ao 

Pinhal Novo, que poderá ser equacionado para um sistema ferroviário de capacidade intermédia que permita 

estruturar o eixo urbano de Montijo – Pinhal Novo – Palmela – Setúbal. 

 
No âmbito das linhas de intervenção sobre o conceito de transportes para a AML, importa salientar o papel do 

reordenamento do Sistema Logístico da AML, referenciando a localização de Pegões (território Este) como Área de 

Expansão Logística, em linha com o objectivo de desenvolvimento de novas plataformas logísticas com funções 

interregionais, nacionais e internacionais a definir e caracterizar no âmbito do Plano Nacional da Rede de Plataformas 

Logísticas. 

 

    Figura nº 6 – Áreas de logística definida no PROTAML. 

 
Fonte: PROTAML. 

 

Numa perspectiva integrada de funcionamento do sistema de transportes importa ter em consideração que a 

definição de um conceito de transportes para a AML exige a prévia opção pelo cenário de gestão da mobilidade a 

considerar. Nesta medida, em conformidade com as linhas de intervenção preconizadas no PROTAML, os trabalhos de 

revisão do PDMM, devem integrar a problemática dos transportes, tendo em conta objectivos de racionalização do 

sistema, de melhoria de serviço, de crescimento de utilização do transporte colectivo (TC) e, por outro lado, de 

integração das cadeias logísticas. Deste modo, deverão articular coerentemente os usos do solo, a forma e estruturas 

urbanas, os transportes e o ambiente. 

 
O conjunto de Normas Orientadoras, organizadas através dos grupos fundamentais das Normas Gerais, Normas 

Específicas e de Acções Urbanísticas, explicitam orientações substantivas que traduzem e desenvolvem as opções 

estratégicas do PROTAML. Neste quadro de orientações e princípios conclui-se que os trabalhos de Revisão do Plano 

Director Municipal de Montijo devem reflectir, no desenvolvimento dos seus estudos, as orientações e directrizes 

correspondentes às linhas de acção genéricas e particulares a concretizar por sector e por unidade territorial  
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5.3 – Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBH Tejo) 
 

Este instrumento, aprovado em 2001, tem influência em todo o território do concelho de Montijo. O PBH Tejo abrange 

uma área considerável do território nacional, que é naturalmente constituída por um enorme mosaico paisagístico, no 

qual se incluem regiões com características hidrológicas, mas também sociais e económicas, distintas. 

 
Apesar de ser um plano sectorial, tem influência directa nos demais instrumentos de ordenamento do território de cariz 

regional ou local, que deverão ter em conta a gestão dos seus recursos numa perspectiva integrada em termos de 

bacia hidrográfica (ao invés de observar apenas a rede hidrográfica no que diz respeito aos troços que atravessam as 

respectivas áreas). 

 
Independentemente de tal, os grandes objectivos do PBH Tejo, cuja transposição importa assegurar em sede de revisão 

de PDMM são: 

 
• Assegurar uma gestão racional da procura de água, em função dos recursos disponíveis e das perspectivas 

socio-económicas. 

• Garantir a qualidade do meio hídrico em função dos usos. 

• Assegurar a protecção dos meios aquáticos e ribeirinhos com interesse ecológico, a protecção e recuperação 

de habitats e condições de suporte das espécies nos meios hídricos e no estuário. 

• Promover a minimização dos efeitos económicos e sociais das secas e das cheias, no caso de elas ocorrerem, 

e dos riscos de acidentes de poluição. 

• Potenciar a valorização social e económica da utilização dos recursos. 

• Preservar as áreas do domínio hídrico. 

• Racionalizar e optimizar o quadro normativo e institucional vigente. 

• Promover a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas e a utilização racional dos recursos e do 

meio hídrico. 

• Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos. 

O território abrangido pela parte portuguesa da bacia hidrográfica, que constitui a área de influência do PBH Tejo, 

divide-se em inúmeras regiões coerentes do ponto de vista hidrológico e humano: Unidades Homogéneas de 

Planeamento (UHP). 

 

      Figura nº 7 – Unidades homogéneas de planeamento previstas em PBH Tejo – extracto. 

 
            Fonte: extraído de INAG, Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 2001. 
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O concelho de Montijo encontra-se quase totalmente inserido na bacia hidrográfica do Rio Tejo (à excepção de uma 

pequena área da freguesia de Pegões que se insere já na bacia hidrográfica do rio Sado – com muito pouca 

expressão territorial) e maioritariamente inserido na UHP Estuário Sul, sendo a única excepção parte da freguesia de 

Canha, que se insere na UHP de Baixo Sorraia (Troços da Ribeira de Canha e Rio Almansor que atravessam a freguesia 

e constituem parte da sub-bacia do Rio Sorraia). Para além destas duas unidades, há ainda, a referir a UHP Área 

Especial de Planeamento, que se refere à área ocupada pelo Estuário do Tejo e cuja influência tem interesse para o 

concelho. 

 
Quanto à sua caracterização, a UHP Estuário Sul, na qual se insere a totalidade do território Oeste e as freguesias de 

Pegões e Santo Isidro de Pegões, é descrita como tendo uma elevada densidade urbana e industrial, ao mesmo tempo 

que apresenta níveis ainda reduzidos de tratamento de águas residuais urbanas. Associado a este facto, acrescem, 

ainda, os efluentes industriais lançados sem tratamento específico em zonas de reduzida circulação de água. 

 
A par da faixa compreendida entre Vila Franca de Xira e a Foz do Trancão, o Estuário Sul é a unidade responsável pela 

maior carga poluente na bacia hidrográfica do Tejo. Estando o concelho de Montijo plenamente inserido nesta 

realidade (forte componente industrial e com uma percentagem considerável de águas residuais lançadas sem 

tratamento para a rede hidrográfica) deverão ser tidas em conta as orientações estratégicas referentes à 

requalificação dos recursos hídricos e à valorização ambiental, como desenvolvido no PBH Tejo, pelo que se deverá 

assegurar o respeito pelas mesmas, na estratégia a definir em PDMM. 

 
No que diz respeito à UHP Baixo Sorraia, esta caracteriza-se por ser primordialmente agrícola e agro-florestal, ainda que 

alguns pólos industriais (como Vendas Novas, Estremoz, ou mesmo Ponte de Sôr) constituam focos de conflito na 

correcta utilização dos recursos hídricos. É, contudo, uma região muito mais esparsamente povoada e na qual a 

gestão de recursos hídricos terá que acautelar a possibilidade de escassez dos mesmos para consumos domésticos, 

agrícolas ou industriais. 

 

5.4 – Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área Metropolitana de 
Lisboa (PROFAML) 
 

Outro dos principais instrumentos sectoriais com influência no ordenamento do território do concelho de Montijo é o 

PROFAML. Este documento define as prioridades e a estratégia nas temáticas ligadas à floresta para toda a AML, tal 

como definido na Lei de Bases da Política Florestal (Lei nº 33/96 de 17 de Agosto), tendo o seu processo de elaboração, 

aprovação, execução e alteração sido regulamentado em 1999 através do Decreto Lei nº 204/99, de 9 de Junho. 

 
Deste modo, os princípios dispostos neste plano e que deverão ser tidos em conta em sede de revisão do PDMM são: 

 
• Princípio “Uma floresta, várias funções” – uma visão multifuncional da floresta é obrigatória, não só porque 

representa uma oportunidade de valorização intrínseca da própria floresta, como a própria sociedade assim o 

exige. 

• Princípio do uso racional – os recursos florestais deve ser usufruídos de uma forma racional, potenciando as suas 

características intrínsecas e promovendo a sua articulação com as restantes utilizações do território. 

• Princípio da gestão sustentável – a gestão florestal sustentável é, hoje em dia, um dado adquirido, não só 

porque é uma exigência da própria sociedade, como também porque é a melhor forma de promover o 

desenvolvimento rural integrado. 
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• Princípio da responsabilização – os proprietários florestais são os responsáveis pela gestão de um património de 

interesse público, devendo, por isso, ser recompensados na justa medida da sua contribuição para a 

disponibilização de um conjunto de bens e serviços proporcionados pela floresta. 

 
Na aplicação dos desígnios consagrados neste instrumento, têm que ser consideradas as especificidades locais, tendo, 

para esse efeito, sido criadas sub-regiões homogéneas para a análise e prossecução do PROFAML. Atendendo à sua 

condição específica em termos territoriais, o concelho de Montijo acaba por se encontrar disperso por duas sub-

regiões, repartidas por cada um dos territórios. 

 
Assim sendo, o território Oeste insere-se na sub-região homogénea do Estuário do Tejo que, tal como descrito no 

PROFAML, corresponde, de uma maneira geral à área classificada do estuário do Tejo, acrescida das áreas de sapal 

existentes na margem Sul do Tejo, nos concelhos de Moita e Barreiro. 

 
Como grandes objectivos para o planeamento desta sub-região, o PROFAML descrimina: 

 
• Gestão sustentável dos recursos aquícolas desta região. 

• Conservação da biodiversidade e riqueza paisagística. 

• Preservar os valores fundamentais do solo e da água. 

• Melhorar a qualidade de vida das populações rurais. 

• Ordenamento dos espaços florestais de recreio. 

 
Já o território Este insere-se totalmente na sub-região Charneca, em que a componente económica da floresta assume 

já um papel de relevo. 

Como grandes objectivos, o PROFAML delimitou para esta sub-região: 

 
• Melhorar a estrutura produtiva dos espaços florestais existentes nas suas funções produtiva e silvopastoril. 

• Aumentar a quantidade e qualidade de bens e serviços actualmente pouco valorizados. 

• Optimizar a gestão das áreas cinegéticas. 

• Diminuição do número de incêndios e da área ardida. 

• Minimizar os efeitos de pragas e doenças. 

• Melhorar e racionalizar a oferta dos espaços florestais na área do turismo e do lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      33 

 

       Figura nº 8 – Sub-Regiões homogéneas da AML. 

 
Fonte: extraído do PROFAML. 

 

5.5 – Plano Rodoviário Nacional 2000 (PRN)  
 

O Decreto-lei n.º 222/98, de 17 de Julho, vem rever a versão anterior do PRN, de 1985, efectuando algumas alterações, 

quer nos itinerários, quer nas classificações. Esta reformulação decorre das profundas alterações nas condições socio-

económicas do país, registadas durante os mais de 10 anos de vigência do PRN, resultando na necessidade de 

adaptação deste instrumento às novas necessidades do país e de cada região. 

 
Esta alteração pretendeu, acima de tudo, desenvolver novas potencialidades regionais, a redução do custo global dos 

transportes rodoviários, o aumento da segurança na sua utilização e a adequação satisfatória ao tráfego internacional. 

 
As grandes transformações constantes neste plano, que devem agora ser contempladas em sede de revisão do 

PDMM, vão ultrapassar as disposições de alteração de traçados ou de novos itinerários, mas contemplam o objectivo 

de articulação deste instrumento com os mecanismos de ordenamento do território, pelo que tal desígnio deverá ser 

consagrado nesta revisão. Para tal, foram implementadas medidas, tais como o estabelecimento de uma nova 

categoria de estradas (Estradas Regionais), como forma de promover a coesão territorial das regiões, com especial 

destaque para os agrupamentos de municípios. 

 
Outro aspecto a reter, prende-se com a preocupação ambiental patente nesta versão do PRN, especificamente com 

o ambiente em espaço urbano. Neste aspecto, refira-se a orientação para a construção de variantes aos principais 

núcleos urbanos e sedes de concelho, com eixos de penetração para os mesmos, como forma de promover o seu 

atravessamento em segurança e reduzindo os efeitos nefastos do tráfego pesado nos centros urbanos. 
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            Figura nº 9 – O PNR 2000 no Distrito de Setúbal. 

 
                                                Fonte: extraído de www.estradasdeportugal.pt 

 

Através da análise da figura nº 9 é possível verificar que o concelho de Montijo é, em ambos os territórios, atravessado 

pela rede nacional de auto-estradas (o IP1, que atravessa o território Oeste; e o IC11, que atravessa o território Este). 

Para além destas, refira-se ainda a localização do IC32, que atravessa o território Oeste e constitui uma via equiparada 

a auto-estrada. O concelho de Montijo é, ainda, atravessado pelas Estradas Nacionais EN4, EN5, EN11 e EN252 no 

território Oeste e pelas EN4, EN10, EN251 e EN251-1, no território Este. Estas vias que atravessam o concelho constituem 

infra-estruturas nevrálgicas que assumem uma grande importância no desenvolvimento recente do concelho. A 

abertura dos troços da Rede Nacional de Auto-estradas que atravessam o concelho colocou o Montijo no centro da 

AML e conferiu um novo impulso ao desenvolvimento dos seus principais centros urbanos, ao passo que as estradas 

nacionais são importantes nas ligações internas e aos concelhos mais próximos. 

 

5.6 – Instrumentos de Conservação da Natureza – (ZPE) e (ZEC) 
 

Os instrumentos de conservação da natureza, estabelecidos por diversos mecanismos publicados principalmente ao 

longo dos últimos 20 anos, têm uma importância estratégica especial para o concelho, ainda que a sua expressão 

territorial seja, neste, residual. 

 
Apesar de não incidirem no território do concelho quaisquer áreas da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP, 

Decreto-lei n.º 19/93), ocorre na freguesia de Montijo uma área incluída na Rede NATURA 2000, sobre a qual incidem 

ambas as directivas comunitárias que a constituem (Directiva “Aves”, 79/409/CEE e Directiva “Habitats”, 92/43/CEE) e 

que corresponde à zona húmida do Estuário do Tejo, ao longo da faixa ribeirinha ocupada pela Base Aérea n.º 6. 

 
A Rede NATURA 2000 constitui, tal como consta no seu Plano Sectorial, a rede ecológica fundamental europeia, 

visando proteger habitats, flora e fauna, com o objectivo central de salvaguardar a sua biodiversidade. As áreas 

incluídas nesta rede decorrem de duas listas elaboradas segundo duas directivas comunitárias distintas, como se 

encontra acima referido, configurando duas figuras com expressão territorial: as Zonas de Protecção Especial (Directiva 

“Aves”) e as Zonas Especiais de Conservação (Directiva “Habitats”). 
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No actual processo de revisão do PDMM, deverão ser tidas em conta as ocorrências destas figuras em território do 

concelho, o que vem aprofundar a importância do Estuário como um habitat de enorme biodiversidade e como uma 

mais valia para o concelho de Montijo e para a sua estratégia para o futuro. Por outro lado, a gestão dos recursos 

hídricos aparece aqui com uma forte ligação à manutenção das condições destes habitats, pelo que os princípios de 

conservação terão que ser alargados aos mesmos e, no geral, a toda a frente ribeirinha do concelho. 

 
                     Figura nº 10 – Áreas classificadas, nos concelhos da AML. 

 
                              Fonte: PROTAML. 

 

Já o PROTAML elencava os principais instrumentos de conservação da AML e a sua distribuição no território, 

configurando uma estrutura metropolitana de protecção e valorização ambiental, na qual seriam consideradas áreas 

nucleares todas as áreas de importância internacional e/ou nacional existentes na AML e ainda aquelas que se 

considerem de grande relevância a nível regional. 

 
No seu conjunto, constituem uma rede de áreas naturais ou semi-naturais cuja protecção deve ser assegurada de 

modo a manter a diversidade e a riqueza do património natural da AML. Incluem-se todas as áreas que cumpram um 

ou mais dos seguintes requisitos: 

 
 Estejam já integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas (Parques Naturais, Reservas Naturais, Áreas de 

Paisagem Protegida e Sítios Classificados). 

 Estejam classificadas ou em vias de classificação como Zonas de Protecção Especial (ZPEs) ao abrigo da 

Directiva Aves. 

 Estejam classificadas na Lista Nacional de Sítios ao abrigo da Directiva Habitats. 

 Áreas que, embora não estejam formalmente classificadas, apresentem valores naturais que se destaquem 

pela sua importância internacional, nacional ou regional. 
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Figura nº 11 – Carta síntese de conservação da natureza, nos concelhos da AML. 

 
                              Fonte: PROTAML 

 

Como se pode verificar pela figura anterior, o território Oeste, em especial o esteiro de Montijo e zona da Base Aérea 

do Montijo, encontram-se inseridos numa área nuclear denominada por Estuário do Tejo – Sul (N 12) que se desenvolve 

na margem esquerda do Estuário do Tejo, entre a “península do Samouco“, baía do Seixal e a Cova da Piedade. 

Engloba as zonas estuarinas (sapais, lodaçais, etc), entre-marés e áreas adjacentes onde ainda se pratica uma 

agricultura tradicional. Abrange também salinas abandonadas, o troço inferior da ribeira de Coina (até esta 

povoação), a base aérea de Montijo e a Mata da Machada. 

 
No território Este, as freguesias de Canha, Pegões e Santo Isidro de Pegões, estão inseridas na unidade M6, denominada 

por – Península de Setubal/Nascente. Esta área delimitada no PROTAML, não corresponde, no entanto, a nenhuma 

figura formalmente constituída de protecção e conservação actualmente em vigor, sendo composta por: 

 
 Montados e sobreirais. 

 Pinhais extremes e consociados. 

 Relvados permanentes naturais e semi-naturais. 

 Zonas com matos próprios de substratos arenosos e areno-argilosos (por vezes próprios de situações higro-

hidrofíticas). 

 Lagoas temporárias. 

 Vegetação espontânea das linhas de água e várzeas adjacentes não agricultadas. 

 
A ZPE do estuário do Tejo (PTZPE0010) foi constituída através do Decreto-Lei n.º 280/94, de 5 de Novembro e ocupa uma 

área com cerca de 44771,8 ha, distribuída pelos seguintes concelhos: 
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 Quadro nº 2 — Concelhos pertencentes à ZPE do Estuário do Tejo. 
Concelho Área (ha) % classificada % da ZPE no concelho 

Alcochete 3670,9 37% 8% 

Benavente 15076,8 29% 34% 

Loures 209,5 1% 0,47% 

Moita 417,5 8% 1% 

Montijo 24,7 0,07% 0,06% 
Vila Franca Xira 7541,8 28% 17% 

              Fonte: Instituto da Conservação da Natureza (ICN). 
 

Esta ZPE constitui a zona húmida mais extensa do território nacional e uma das mais importantes da Europa, 

apresentando uma enorme biodiversidade e uma notável diversidade paisagística, em boa medida associada a usos 

agro-silvo-pastoris de baixa densidade. O Estuário do Tejo destaca-se pela grande extensão da faixa entre marés, que 

desempenha funções essenciais para a manutenção dos seus ecossistemas e do litoral adjacente. Encerra as mais 

significativas extensões contínuas de sapal do país e situa-se na zona de transição entre um litoral com características 

nitidamente atlânticas e outro com carácter predominantemente mediterrânico. Para além da zona húmida 

propriamente dita, esta ZPE inclui ainda toda uma área que a envolve constituída por lezírias, charnecas, zonas 

húmidas de água doce e montado. 

 
Esta conjugação de factores confere-lhe uma apreciável diversidade de habitats e espécies, sendo um local de 

grande importância para as aves durante as épocas de reprodução e de migração. Estima-se a presença regular de 

cerca de 100 000 aves aquáticas invernantes, valor que costuma ser ultrapassado nos períodos de passagem 

migratória. 

 
Relativamente à flora e comunidades vegetais estão referenciados para esta área 19 habitats, dos quais 2 são 

prioritários. A riqueza florística destaca-se sobretudo pela ocorrência de extensas áreas de sapais e outros ecossistemas 

tolerantes à salinidade. No interior não salinizado do território ocorrem montados e lagoas temporárias também com 

importância de conservação. Os bancos de vasa, os sapais e as salinas constituem os habitats mais importantes para a 

avifauna, sendo de destacar também os caniçais e os arrozais. 

 
O actual PDMM não contempla, sob o ponto de vista edafo-ecológico e segundo uma abordagem prospectiva do seu 

potencial, uma correcta análise dos aspectos relacionados com os elementos florísticos/coberto vegetal. Deste modo, 

importará elaborar, em processo de revisão de PDM, um estudo aprofundado sobre o coberto vegetal do concelho, a 

sua biodiversidade, bem como o seu potencial de aproveitamento produtivo. 

 
Em termos faunísticos, esta área destaca-se pela sua extraordinária importância para a avifauna, sendo uma das 10 

zonas húmidas mais importantes da Europa para aves aquáticas migradoras. Em épocas de passagem migratória, 

chegam a concentrar-se no Estuário mais de 150 000 aves aquáticas. Em Portugal é o local que alberga maior número 

de aves durante o Inverno e, tendo em consideração a globalidade da avifauna, é certamente a zona húmida mais 

importante do país. Até 1996, foram registadas 251 espécies de aves, das quais 195 ocorrem com regularidade e 100 

escolhem este local para nidificar. 

 
No que diz respeito ao concelho de Montijo também não foi feita qualquer referência aos elementos relacionados com 

a fauna no âmbito do actual PDMM. Deste modo, importa promover esforços no sentido de elaborar um elenco de 

fauna presente no concelho, bem como a identificação dos principais habitats existentes e o seu estado de 

conservação.  
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Acrescente-se, ainda, a desactualização do plano face aos actuais instrumentos relacionados com a conservação da 

natureza, uma vez que as ZPE não se encontram previstas no mesmo. 

No PROTAML são definidos os conflitos e ameaças para a ZPE do Estuário do Tejo devido à sua localização, uma vez 

que se encontra na proximidade de uma zona urbana e industrial em expansão, o que levanta uma série de problemas 

a este habitat de enorme biodiversidade que é o estuário do Tejo. 

Alguns dos conflitos e ameaças apontados são: 

• Expansão urbanística nas margens do estuário. 

• Ampliação de zonas industriais e portuárias nas zonas de sapal. 

• Crescimento da rede viária. 

• Desmatação frequente de subcobertos florestais. 

• Agricultura intensiva ou com regas forçadas. 

• Enxugo e drenagem de terrenos. 

• Limpeza indiscriminada de ribeiras e suas margens. 

• Contaminação das águas do estuário por efluentes urbanos, industriais e agrícolas. 

• Poluição ou eutrofização de solos e aquíferos superficiais. 

 
Na ZPE do estuário do Tejo as orientações de gestão são dirigidas principalmente para as aves aquáticas e outras. 

Desta forma, a manutenção dos habitats naturais e semi-naturais deverão ser assegurados, através da promoção 

sustentável dos usos existentes, assegurando uma competitividade económica e social, valorizando desta forma a 

própria ZPE e os concelhos que ela abrange. 

 
O plano sectorial da Rede Natura 2000 (em discussão pública) faz referência e caracteriza os sítios da lista nacional 

(PTCON0009) que originaram as actuais Zonas Especiais de Conservação (ZEC). Este diploma teve a sua classificação 

por Resolução de Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 Agosto. 

A sua delimitação sobrepõe-se praticamente à das ZPE e abrange uma área com cerca de 44 609 ha, distribuídos 

pelos seguintes concelhos: 

 

Quadro nº 3 — Concelhos pertencentes aos sítios do Estuário do Tejo. 
Concelho Área (ha) % classificada % do sítio no concelho 

Alcochete 8380 60% 19% 

Benavente 15754 30% 35% 

Loures 111 0,6% 0,3% 

Montijo 87 1% 0,2% 
Vila Franca Xira 12703 40% 28% 

Fonte: Instituto da Conservação da Natureza (ICN). 
 

O Estuário do Tejo, com os seus mouchões e zonas entre marés recortadas pelos esteiros, é um local de enorme 

biodiversidade biológica e paisagística, associada não só a uma zona húmida estuarina, como também a habitats 

terrestres. 

 

De entre os habitats naturais e semi-naturais constantes no anexo B-I do Decreto-lei nº 49/2005, faz-se aqui referência 

aos habitats considerados prioritários: 

 
• Lagunas Costeiras. 

• Estepes Salgadas mediterrânicas. 

• Dunas fixas com vegetação herbácea. 

• Dunas com floresta de Pinus Pinea ou Pinus Pinaster. 
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• Charcos temporários mediterrânicos. 

 
Os conflitos e ameaças pertinentes são, em tudo, idênticos aos referidos na ZPE, com maior destaque para a pressão 

urbanística, poluição de origem industrial, agrícola e doméstica e as práticas de gestão agro-pastoril e actividades 

complementares actualmente praticadas, que poderão ser desajustadas para a conservação das espécies 

protegidas. 

 
Como orientação para a gestão dos habitats que englobam os sítios pertencentes à ZEC do estuário do Tejo é dada 

especial importância: 

 
• Ao ordenamento do território, nomeadamente ao desenvolvimento urbano-turístico e à promoção do uso 

sustentável dos recursos existentes. 

• À conservação e recuperação das zonas dulciaquícolas, promovendo a manutenção da vegetação 

autóctone e impedindo intervenções nas margens das linhas de água fundamentais. 

• À promoção da regeneração natural dos habitats florestais. 

• À correção das práticas agro-pastoris ao nível da contaminação dos solos e da água. 
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I - NÍVEIS DE EXECUÇÃO DO PLANO 
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1 - CARACTERIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO SOLO 
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1.1 - Níveis de ocupação do solo 
 

1.1.1 - A classificação e quantificação de uso do solo no PDMM 
 

Através de elementos fundamentais do PDMM, designadamente as plantas de ordenamento/perímetros urbanos (F.1 W 

e F.1 E), de condicionantes, regimes, servidões e restrições de utilidade pública (F.3 W e F.3 E), de áreas urbanas (F.4 

W.1; F.4 W.2; F.5, F.6 e F.7) e o Regulamento do Plano Director Municipal do Montijo (RPDMM), pretende-se caracterizar 

e quantificar a composição do território do concelho, com base na estrutura de classificação de uso do solo fixada no 

plano. 

 
Com recurso à medição das plantas que constituem o PDMM, procedeu-se ao exercício de montagem de um quadro 

de caracterização que, no seu conjunto, coloca em evidência as dificuldades subjacentes às limitações do rigor entre 

as peças desenhadas. Nestas circunstâncias e com o objectivo de garantir a legibilidade da estrutura de ocupação do 

solo fixada no PDMM para a classificação de espaços por freguesia, apresenta-se um quadro de caracterização que 

conjuga e integra apenas os valores mais representativos em termos da expressão territorial das classes de espaço que 

integram o PDMM (Quadro nº 4). 
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Quadro nº 4 – Caracterização do PDMM segundo classes e categorias de espaço, por freguesia. 
 TERRITORIO OESTE AFONSOEIRO ALTO ESTANQUEIRO 

JARDIA ATALAIA MONTIJO SARILHOS 
GRANDES TERRITORIO ESTE CANHA PEGOES SANTO ISIDRO DE 

PEGOES CONCELHO 

CLASSE/CATEGORIA HA % HA % HA % HA % HA % HA % HA % HA % HA % HA % HA % 

Área freguesia 5680 16,3 420,6 1,2 1099,5 3,2 262,7 0,8 2720,4 7,8 1176,8 3,4 29165,5 83,7 21157,9 60,7 2464,7 7,1 5542,9 15,9 34845,5 100,0 

Espaço urbano 764,08 61,5 95,7 7,7 158,54 12,8 45 3,6 303,53 24,4 161,31 13,0 477,55 38,5 131,85 10,6 135 10,9 210,7 17,0 1241,63 100,0 

Espaço urbano misto 619 57,7 80 7,5 57 5,3 45 4,2 295 27,5 142 13,2 453,35 42,3 131,85 12,3 110,8 10,3 210,7 19,6 1072,35 100,0 

Espaço urbano habitacional 95,08 100,0 4,4 4,6 69,94 73,6 0 0,0 7,33 7,7 13,41 14,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 95,08 100,0 

Espaço urbano de equipamento 0,3 3,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,3 3,5 8,2 96,5 0 0,0 8,2 96,5 0 0,0 8,5 100,0 

Espaço urbano industrial 49,7 75,6 11,3 17,2 31,6 48,1 0 0,0 1,2 1,8 5,6 8,5 16 24,4 0 0,0 16 24,4 0 0,0 65,7 100,0 

Espaço urbanizável 450,22 64,4 58,33 8,3 45,58 6,5 25,93 3,7 320,38 45,9 0 0,0 248,39 35,6 103,94 14,9 89,74 12,8 54,71 7,8 698,61 100,0 

Espaço urbanizável misto 270,44 56,1 58,33 12,1 45,58 9,5 0 0,0 166,53 34,6 0 0,0 211,39 43,9 103,94 21,6 52,74 10,9 54,71 11,4 481,83 100,0 

Espaço urbanizável habitacional 164,68 96,9 0 0,0 0 0,0 25,93 15,3 138,75 81,6 0 0,0 5,3 3,1 0 0,0 5,3 3,1 0 0,0 169,98 100,0 

Espaço urbanizável de equipamento 15,1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15,1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15,1 100,0 

Espaço urbanizável industrial 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 31,7 100,0 0 0,0 31,7 100,0 0 0,0 31,7 100,0 

Espaço verde urbano 67,75 92,1 20 27,2 23,35 31,7 0 0,0 24,4 33,2 0 0,0 5,8 7,9 1,2 1,6 4,6 6,3 0 0,0 73,55 100,0 
Espaço verde de protecção e 
enquadramento 40,8 87,6 20 42,9 0 0,0 0 0,0 20,8 44,6 0 0,0 5,8 12,4 1,2 2,6 4,6 9,9 0 0,0 46,6 100,0 

Espaço verde agrícola 23,35 100,0 0 0,0 23,35 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23,35 100,0 

Espaço verde equipado 3,6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,6 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3,6 100,0 

Espaço industrial 321,53 55,2 85,87 14,7 172,05 29,5 0 0,0 44,76 7,7 18,85 3,2 260,88 44,8 119,78 20,6 113,32 19,5 27,78 4,8 582,41 100,0 

Espaço industrial existente 181,55 56,7 85,87 26,8 67,55 21,1 0 0,0 22,36 7,0 5,77 1,8 138,41 43,3 44,67 14,0 84,69 26,5 9,05 2,8 319,96 100,0 

Espaço industrial proposto 139,98 53,3 0 0,0 104,5 39,8 0 0,0 22,4 8,5 13,08 5,0 122,47 46,7 75,11 28,6 28,63 10,9 18,73 7,1 262,45 100,0 

Espaço agrícola 2033,42 16,8 95,9 0,8 551,41 4,5 185,53 1,5 377,73 3,1 822,85 6,8 10096 83,2 4009,95 33,1 1289,05 10,6 4797 39,5 12129,42 100,0 

Espaço agrícola da RAN 584,4 18,4 0 0,0 287,37 9,0 15,08 0,5 63,11 2,0 218,84 6,9 2599,1 81,6 2096,57 65,9 118,6 3,7 383,93 12,1 3183,5 100,0 

Espaço agrícola não incluído na RAN 1449,02 16,2 95,9 1,1 264,04 3,0 170,45 1,9 314,62 3,5 604,01 6,8 7496,9 83,8 1913,38 21,4 1170,45 13,1 4413,07 49,3 8945,92 100,0 

Espaço florestal 282,36 1,8 42,97 0,3 129,88 0,8 0 0,0 102,01 0,7 7,5 0,0 15302,97 98,2 14115,1 90,6 791,77 5,1 396,1 2,5 15585,33 100,0 

Espaço de floresta de produção 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14894,04 100,0 13855,89 93,0 726,05 4,9 312,1 2,1 14894,04 100,0 

Espaço de mata e mato de protecção 282,36 53,9 42,97 8,2 129,88 24,8 0 0,0 102,01 19,5 7,5 1,4 241,02 46,1 175,12 33,5 40,43 7,7 25,47 4,9 523,38 100,0 

Espaço silvo pastoril 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 167,91 100,0 84,09 50,1 25,29 15,1 58,53 34,9 167,91 100,0 

Espaço agro-florestal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 92,48 100,0 79,56 86,0 5,34 5,8 7,58 8,2 92,48 100,0 

Espaço de industria extractiva mineira 2,54 100,0 0 0,0 0,91 35,8 0 0,0 0 0,0 1,63 64,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2,54 100,0 

Espaço aquicola 761,77 90,7 24,08 2,9 0,44 0,1 0 0,0 593,97 70,7 143,28 17,1 78,56 9,3 46,02 5,5 3,49 0,4 29,05 3,5 840,33 100,0 

Espaço ribeirinho 761,77 100,0 24,08 3,2 0,44 0,1 0 0,0 593,97 78,0 143,28 18,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 761,77 100,0 

Espaço albufeira 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78,56 100,0 46,02 58,6 3,49 4,4 29,05 37,0 78,56 100,0 
Espaço afecto a instalação de interesse 
público 1556,89 38,8 24,08 0,6 0,44 0,0 0 0,0 1385,55 34,5 146,82 3,7 2459,29 61,2 2459,29 61,2 0 0,0 0 0,0 4016,18 100,0 

Espaço de instalação de defesa nacional 846,67 26,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 846,67 26,3 0 0,0 2368,46 73,7 2368,46 73,7 0 0,0 0 0,0 3215,13 100,0 

Espaço de instalação portuária da APL 701,8 100,0 24,08 3,4 0,44 0,1 0 0,0 534 76,1 143,28 20,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 701,8 100,0 
Espaço de instalação de 
telecomunicações 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 90,83 100,0 90,83 100,0 0 0,0 0 0,0 90,83 100,0 

Espaço de ETAR 8,42 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,88 58,0 3,54 42,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8,42 100,0 

Espaço canal de infra-estruturas * 138,72  20,09  30,88  11,77  54  21,98  180,02  82,5  32,77  64,75  318,74  

Acesso a nova ponte sobre o Tejo 3,54  0  0  0  3,54  0  0  0  0  0  3,54  

Espaço rede nacional de estradas 32,63  7,64  8,93  3,25  7,14  5,67  55,85  37,52  8,5  9,83  88,48  

Espaço rede municipal de estradas e 
caminhos 65,71  7,41  8,21  4,11  36,83  9,15  81,41  21,42  19,54  40,45  147,12  

Espaço rede ferroviária 7,48  2,35  4,09  0  1,04  0  8,38  4,48  3,9  0  15,86  

Espaço rede geral de transporte de 
energia AT 18,94  2,37  2,15  1,81  5,45  7,16  4,14  0  0,83  3,31  23,08  

Espaço gasoduto de alta pressão 6,18  0,32  3,26  2,6  0  0  0  0  0  0  6,18  

Espaço oleoduto 0  0  0  0  0  0  19,12  11,86  0  7,26  19,12  

Espaço adutor da EPAL 4,24  0  4,24  0  0  0  11,12  7,22  0  3,9  15,36  

Total 6240,56 17,7 446,93 1,3 1082,6 3,1 256,46 0,7 3152,33 8,9 1302,24 3,7 29021,92 82,3 21066,69 59,7 2432,31 6,9 5522,92 15,7 35262,48 100,0 

Fonte: PDMM. 
* Unidades em Km linear (não contabilizados nos totais) 
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A divisão territorial do concelho traduz as diferenças entre os territórios Este e Oeste de Montijo quanto à leitura de 

ocupação do solo considerada no PDMM (gráfico nº 2). 

 

Gráfico nº 2 – Padrões de ocupação do solo. 
 

Território Oeste            Território Este 
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EXTRACTIVA M INEIRA (0,01%)

ESPAÇO AQUICOLA (2,41%)

ESPAÇO AFECTO A
INSTALAÇAO DE INTERESSE
PUBLICO (11,51%)  

Fonte: PDMM. 
 

No território Este, 5,14 vezes maior em relação ao território Oeste, o predomínio do espaço rústico, caracterizado pelas 

classes de uso agrícola e florestal, corresponde a 87,52% da sua extensão, enquanto no território Oeste, apesar da 

predominância do espaço rústico (37,15%), existe maior percentagem relativa de área classificada em espaço urbano 

(19,45%), a que corresponde maiores perímetros de área urbana e urbanizável. Neste sentido, não obstante a 

coexistência de áreas urbanas heterogéneas, verifica-se, quer nas freguesias com preponderância de solos com 

classificação de uso agrícola (Sarilhos Grandes, Alto Estanqueiro/Jardia, e Atalaia), quer nas freguesias mais 

urbanizadas (Montijo e Afonsoeiro), a existência predominante de solos classificados no PDMM, na classe de espaço 

agrícola. Este facto revela as grandes vocações funcionais pré-existentes no território, posteriormente fixadas através de 

zonamento e regulação de usos do solo nas plantas do PDMM. 
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Outra tipologia de ocupação que merece especial destaque como espaço estruturante na organização concelhia do 

território Oeste, é a área natural, designadamente toda a área de frente de rio, classificada no PDMM como espaço 

aquícola e que configura uma frente de água com 22,7 km de extensão que abrange as freguesias de Sarilhos 

Grandes 5,4 km, Afonsoeiro 1,8 km, e Montijo 15,5 km, dos quais 9,7 km estão situados nos terrenos da Base Aérea n.º 6 

(BA6). 

 

      Figura nº 12 – Abrangência da frente ribeirinha no concelho de Montijo. 

 
           Fonte: CMM. 

 

1.1.2 - Modelo territorial/rede urbana  
 

O modelo territorial ratificado no PDMM assentou num compromisso entre a organização espacial das diferentes 

actividades e a sua articulação com uma estrutura de condicionantes físicas e legais à ocupação do território, 

salientando-se as seguintes disposições fundamentais: 

 
• A constituição de unidades operativas de planeamento e de gestão (UOPG). 

• A diferenciação das classes de espaço e de outros usos funcionais afectos à base de classificação do solo, 

organizada em espaço urbano, espaço rústico (agrícola e florestal) e instalações de interesse público. 

• A delimitação e caracterização das áreas urbanas e urbanizáveis. 

• A identificação e regulamentação das servidões e restrições de utilidade pública, designadamente dos 

regimes da RAN e REN. 

• O estabelecimento de regras de apoio ao licenciamento municipal e gestão urbanística corrente. 

 
O esquema representado no quadro nº 5 pretende caracterizar a estrutura orgânica e taxonómica plasmada no plano, 

traduzindo de forma sintetizada o encadeamento estabelecido entre as 11 classes de espaço definidas e 

correspondente subdivisão em 32 categorias de espaço. Os zonamentos que incidem sobre as classes de espaço 

urbano, urbanizável e industrial e uma hierarquia de lugares estratificada em 5 níveis, complementam o conjunto dos 

princípios e regras de base do PDMM para a ocupação uso e transformação do solo no território do concelho de 

Montijo. 
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          Quadro nº 5 – Estrutura taxonómica do PDMM. 
Classe de Espaço Categoria de Espaço 

Espaço Urbano Área urbanizada mista (UM)* 
(1241,6 ha) Área urbanizada habitacional (UH)* 
 Área urbanizada de equipamento (UE)* 
 Área urbanizada industrial (UI)* 
Espaço Urbanizável Área urbanizável mista (uM)** 
(698,6 ha) Área urbanizável habitacional (uH)** 
 Área urbanizável de equipamento (uE)** 
 Área urbanizável industrial (uI)** 
Espaço Verde Urbano Área verde de protecção e enquadramento (VP) 
(73,6 ha) Área verde agrícola (VA) 
 Área verde pública e verde equipada (VE) 
Espaço Industrial Área industrial existente (IE) 
(582,4 ha) Área industrial proposta (IP) 
Espaço Agrícola Área agrícola da RAN 
(12129,4 ha) Área agrícola não incluída na RAN 
Espaço Florestal Área de Floresta de Produção 
(15585,3 ha) Área de mata e mato de protecção 
 Área Silvo-pastoril 
Espaço Agro-florestal  
(92,5 ha)  
Espaço de Industria  
Extractiva/ Mineira  
(2,5 ha)  
Espaço Aquícola Área Ribeirinha 
(840,3 ha) Albufeira 
Espaço afecto a Instalações de interesse Público  Área de instalação de defesa nacional 
(4016,2 ha) Área de instalação portuária da APL 
 Área de ETAR 

Espaço Canal de Infra-estrutura Acesso á nova ponte sobre o Tejo 
(318,7 km) Rede nacional de estradas 
 Rede municipal de estradas e caminhos 

 Rede ferroviária 
 Rede geral de transporte de energia AT 
 Gasoduto de alta pressão 
 Oleoduto 
 Adutor da EPAL 
*o seu zonamento subdivide-se em: zona a preservar, zona consolidada e zona a reabilitar.  
**o seu zonamento subdivide-se em: zona programada e zona não programada. 

                Fonte: PDMM. 
 

Relativamente à estrutura de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), consagradas no PDMM, verifica-

se que os polígonos definidos (planta F.2 W e F.2 E), cobrem os principais núcleos urbanos do concelho (quadro nº 6). 

Todavia, a extensão da abrangência territorial destes perímetros (figuras nº 13 e 14) onde coexistem zonas muito 

contrastadas quanto à composição do tecido urbano, constituiu um constrangimento para a execução dos planos de 

pormenor (PP) e de urbanização (PU) inicialmente definidos, não tendo nenhum sido plenamente concretizado 

durante o período de vigência do PDMM.  

 
Neste sentido, a título de exemplo, importa salientar que, ao avançar-se com o Plano de Pormenor de Salvaguarda e 

Valorização de Montijo (PPSV), assim designado no artigo 54º do RPDMM, que integra 76,32ha no centro da cidade, a 

densidade global de fogos por hectare estaria próxima dos 40 fogos/ha, enquanto o regulamento do PDMM veio 

estabelecer no seu artigo 11.º, para este parâmetro urbanístico, o limite de 25 fogos/ha criando uma situação de 

incongruência para a execução do plano. 
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   Figura nº 13 – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão no território Oeste. 

 
       Fonte: PDMM. 

 

    Figura nº 14 – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão no território Este. 

 
      Fonte: PDMM. 
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       Quadro nº 6 – Unidades Operativas de Planeamento e Gestão, no concelho de Montijo. 
Freguesia UOPG Área hectar 

 
Afonsoeiro 

P.U. MONTIJO 273,37 
P.P. ÁREA INDUSTRIAL ALTO ESTANQUEIRO 3,8 

 
 
Alto Estanqueiro / Jardia 

P.U. MONTIJO 54,5 
P.P ÁREA INDUSTRIAL ALTO ESTANQUEIRO 124,23 
P.U. ALTO ESTANQUEIRO / JARDIA 430,5 

 
 
Atalaia 

P.S.V. ATALAIA 11,4 
P.U. ATALAIA 50,65 
P.P. ÁREA INDUSTRIAL ALTO ESTANQUEIRO 10,16 

 
 
Canha 

P.S.V. CANHA 6,21 
P.U. CANHA 69,85 
P.U. TAIPADAS 145,05 

 
 
Montijo 

P.U. MONTIJO 934,37 
P.P. ÁREA URBANA MONTIJO (NORTE CIRCULAR) 139,68 
P.S.V. MONTIJO 76,32 

 
Pegões 

P.U. PEGOES CRUZAMENTO / PEGOES GARE 1106,39 
P.P. ÁREA INDUSTRIAL PEGOES GARE 61,47 

St.º Isidro de Pegões   0 
Sarilhos Grandes P.U. LANÇADA/SARILHOS GRANDES/BROEGA 733,54 

Fonte: PDMM. 
 

A rede urbana do concelho caracterizada por uma estrutura de 52 lugares referenciados nos estudos de 

caracterização do PDMM (quadro n.º 6), foi simplificada através de critérios de zonamento adoptados e 

posteriormente fixados no regulamento do plano, configurando uma rede estruturada em função de uma hierarquia 

com 5 níveis (quadro n.º7). 

 
O critério de zonamento adoptado para a aplicação de índices e parâmetros urbanísticos decorre supostamente da 

dimensão demográfica de cada aglomerado, evidenciando uma relação determinística entre critérios demográficos e 

funcionais na composição urbana concelhia. Neste sentido, constata-se que não foram considerados os critérios de 

composição de uma estrutura urbana hierarquizada e assumidamente composta por tecidos diferenciados não só 

pelas suas tipologias de edificação mas fundamentalmente pela expressão estética das suas ordens urbanísticas e 

arquitectónicas. 

 
Considerando as características culturais e económicas, dos diversos núcleos urbanos e a centralidade que se lhes 

pretende conferir, o conjunto dos aglomerados urbanos do concelho deve evoluir, num quadro de relações em rede, 

aberto ao espaço global, cultivando e explorando diferenças e complementaridades. A estratégia de 

desenvolvimento urbano carece de tradução num modelo alicerçado na singularidade e no desempenho sócio 

económico de cada um dos núcleos. 
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             Quadro nº 7 – Distribuição dos lugares existentes por freguesia. 
Território Oeste Território Este 

        

Afonsoeiro Alto Estanqueiro 
Jardia Atalaia Montijo Sarilhos 

Grandes Canha Pegões St.º Isidro de 
Pegões 

        
Bairro do 
Charqueirão 
 

Alto Estanqueiro Atalaia Bairro do 
Barrão Arce Abegoaria Afonsos Faias 

Montijo 
Bairro da Boa 
Esperança 
 

Bairro do 
Barroso 

Bela 
Colónia Broega Alpenduradas Craveira 

do Norte Figueiras 

Residual/ 
Isolados Bairro da Mosca 

Figueira 
Vergonha 
 

Lagoa do 
Barro 

Corte de 
Pereiras Bairro de S,Gabriel Craveira 

do Sul 
Foros do 
Trapo 

 Bairro do Florindo Vale Porrim 
 Montijo Corte 

Esteval Canha Fazendas 
do Pontal 

Pegões-
Gare 

 Bairro do 
Miranda 

Residual/ 
Isolados Samouco Espinhosa Foros da Boa Vista 

 
Pegões 
(Novos) 

Santo Isidro 
de Pegões 

 Jardia  Seixalinho Lançada Foros do Carrapatal 
Pegões-
Gare 
 

 
Residual/ 
Isolados 

 Vale Porrim  Vinhas da 
Guarda Malpique Latadas Residual/ 

Isolados  

 Residual/ 
Isolados  

 
Residual/ 
Isolados 

Pinhal do 
Gancho 
 

Mata do Duque   

    Pinhal do 
Monte 

Monte do Escatelar 
   

    Sarilhos 
Grandes Taipadas   

     Vale Pousado 
   

     Residual/ Isolados   
2 lugares 7 lugares 4 lugares 7 lugares 10 lugares 11 lugares 6 lugares 5 lugares 

             Fonte: PDMM. 
 

Quadro nº 8 – Hierarquia das áreas urbanas segundo os níveis definidos no RPDMM (artigo 7.º). 
Níveis hierárquicos das classes de 
espaço urbano/urbanizável  Áreas/lugares abrangidos 

Nível I Cidade de Montijo; expansão de Samouco.  

Nível II Lançada; Sarilhos Grandes; Broega e Pegões Cruzamento. 

Nível III Atalaia e Canha. 

Nível IV Jardia; Alto Estanqueiro; Brejo do Lobo; Pegões Velhos; Pegões Gare e 
Taipadas. 

Nível V 
Foros do Trapo; Faias; Figueiras; Foros do Carrapatal; Foros da Boavista; 
Craveiras e Afonsos e demais áreas urbanas delimitadas na planta de 
ordenamento. 

          Fonte: PDMM. 
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     Figura nº 15 – Hierarquia das áreas urbanas segundo os níveis hierárquicos definidos no RPDMM, no território Oeste. 

 
        Fonte: CMM. 

 

    Figura nº 16 – Hierarquia das áreas urbanas segundo os níveis hierárquicos definidos no RPDMM, no território Este. 

 
        Fonte: CMM. 
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Como foi anteriormente referido, o critério de classificação dos usos do solo plasmado no PDMM traduziu, nas suas 

linhas gerais, a fixação da realidade e do estado de ocupação do solo obedecendo às pré-existências verificadas no 

território. Este facto induziu uma estrutura de classificação estática, não comprometida com o desenvolvimento 

qualitativo das actividades que sustentam o bom uso do solo. Para o caso concreto do espaço urbano, a inclusão da 

classe de espaço urbanizável com capacidade (quanto baste) suficiente para incorporar o crescimento urbano do 

concelho durante a vigência do plano foi a principal marca deste plano. Todavia, não sendo apresentados nos 

estudos de caracterização do PDMM, cálculos que assumam ou justifiquem o dimensionamento das áreas que este 

abre à construção, poderá concluir-se através dos parâmetros urbanísticos fixados no regulamento (artigo 18º - Quadro 

nº 10), que a estratégia de ordenamento do plano alicerçou-se num modelo de ocupação extensivo em média/baixa 

densidade, sendo o Montijo e o Afonsoeiro o único perímetro urbano com uma expressiva mancha habitacional de 

índices mais elevados. Esta parametrização geral e abstracta dificulta o desenho e composição urbana, 

concretamente na composição volumétrica dando origem a uma uniformização da imagem urbana. 

 
No território Oeste, o perímetro urbano que inclui a cidade de Montijo e a zona de expansão do Afonsoeiro, destaca-se 

como principal centro económico e populacional. As orientações do PDMM conduziram o crescimento da 

urbanização nos espaços urbanos e urbanizáveis, mais próximos do centro e no eixo de ligação às portas da cidade. As 

infra-estruturas viárias, nomeadamente a circular externa, reforçaram a centralidade da cidade e criaram um limite 

físico à expansão urbana. No território Este, a rede urbana alicerçou-se nos aglomerados urbanos existentes, com 

poucas folgas para a sua expansão em alguns destes casos e abriu a possibilidade ao surgimento de alguns novos 

aglomerados a partir de centros de lavoura que ainda não foram objecto de desenvolvimento. É, de qualquer modo, 

importante considerar-se o reforço das sedes de freguesia (Canha, St.º Isidro e Pegões) e ancorar na rede urbana um 

conjunto de aglomerados embrionários resultantes de povoamentos mais ou menos consolidados face à envolvente 

rústica. 

 

1.1.3 - Enquadramento da RAN e REN nos espaços Agrícola e Florestal do PDMM  
 

No seguimento do ponto anterior, abordou-se, em primeiro lugar, a temática relacionada com o espaço rústico, 

nomeadamente a classe de espaço agrícola e florestal do PDMM, começando por analisar os regimes de servidão de 

Reserva Agrícola Nacional (RAN) e de Reserva Ecológica Nacional (REN) que impendem sobre estas classes de espaço, 

para depois focar o espaço urbano e suas múltiplas dinâmicas registadas. Neste sentido, interessa conhecer com maior 

detalhe os efeitos destes critérios de classificação na dinâmica de usos do solo rústico. Concretamente, é de questionar 

em que medida os conteúdos regulamentares do PDMM contribuíram para o desenvolvimento dos sectores agrícola e 

florestal do concelho. 

 

 Quadro nº 9 – Servidões e restrições previstas em PDMM, por território. 

Servidões e Restrições Território Oeste 
(Ha) % Território Este 

(Ha) % Total de 
servidão/restrição 

Reserva Ecológica Nacional 3369,14 35,94 6006,47 64,06 9375,61 

Reserva Agrícola Nacional 584,4 18,36 2599,1 81,64 3183,5 
        Fonte: PDMM. 

 

Territorialmente as áreas abrangidas pelas servidões de RAN e de REN, configuram amiúde espaços heterogéneos que 

se traduzem na coexistência de áreas funcionalmente diversas, parcialmente marcadas por povoamentos dispersos 

associados à pequena e média propriedade. No âmbito do PDMM, estas manchas, que abrangem áreas povoadas, 

inserem-se predominantemente nas classes de espaço agrícola e florestal que lhes servem de suporte, originando 

pontualmente no contexto das plantas de ordenamento do plano, na escala 1:25000, dificuldades de leitura e de 
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interpretação. Face às transformações ocorridas no concelho, verifica-se que o espaço rústico encobre realidades 

muito diversas ao nível do parcelamento, ocupação, uso e ritmo de construção, que urge conhecer e caracterizar 

melhor. 

 
A conjugação da actividade agrícola com a habitação serve de suporte à sustentação das empresas e famílias 

residentes, justificando como fundamental que o PDMM se comprometa com a reestruturação agrária. Este projecto 

deve alicerçar-se numa estrutura cadastral racionalizada que assegure níveis de produtividade e de capacidade de 

comercialização de produtos, que sustente a dominância do uso agrícola e florestal. 

 
As relações de complementaridade da actividade agro-florestal e o turismo pedem também uma clara equação na 

revisão do plano. 

 

1.1.3.1 - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 
 

O PDMM verteu para as suas plantas (F.8 W, F.8 E) a carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) aprovada através da 

Portaria n.º 861/94, publicada no Diário da República n.º 222/94, I - Série de 24 de Setembro de 1994. Partindo da 

classificação das duas categorias de espaço agrícola previstas no PDMM (artigo 29.º do RPDMM) os resultados ditados 

pela quantificação das categorias de espaço de Área Agrícola da RAN e de Área Agrícola não incluída na RAN, 

permitem aferir o peso relativo destas áreas de reserva (RAN) face ao espaço agrícola existente por freguesia (Quadro 

nº 10/Figura 17 e 18). 

 
  Quadro nº 10 – Categorias de espaço agrícola por freguesia. 

Freguesias Espaço agrícola 
não Incluído na RAN 

Espaço agrícola 
incluído na RAN 

Espaço agrícola 
sem RAN e REN 

 (ha) % (ha) % (ha) % 
       
Território Oeste 1449 71,3 584,4 28,70% 524,1 25,8 
Afonsoeiro 95,9 100 0 0 74,3 77,5 
Alto Estanqueiro / Jardia 264 47,9 287,4 52,1 90,1 16,3 
Atalaia 170,5 91,9 15,1 8,1 81,3 43,8 
Montijo 314,6 83,3 63,1 16,7 71,4 18,9 
Sarilhos Grandes 604 73,4 218,8 27 207 25,2 
Território Este 7496,9 74,3 2599,1 25,7 6672,8 66,1 
Canha 1913,4 47,7 2096,6 52,3 1670,9 41,8 
Pegões 1170,5 90,8 118,6 9,2 914 70,9 
St.º Isidro de Pegões 4413,1 92,0 383,9 8 4087,9 85,2 
Concelho 8945,9 73,8 3183,5 26,2 7196,9 59,3 

      Fonte: PDMM – Carta de Ordenamento, Carta de Condicionantes. 
 

Na situação em análise, efectuada a partir de plantas da RAN digitalizadas do PDMM (F.8 W e F.8 E), constata-se que, 

do total de área agrícola do concelho (12129ha), 26,2% (3183,5ha) são abrangidos pelo regime de servidão de RAN, 

73,8% (8945,9ha) estão classificados como espaço agrícola não incluído na RAN, enquanto o espaço agrícola sem 

incidência de servidões (RAN e REN), representa 59,3% (7196,9ha) do total. 

 
No território Oeste, Alto Estanqueiro/Jardia com 287,4ha e Sarilhos Grandes com 218,8ha, são as freguesias com maior 

área de espaço agrícola da RAN, representando respectivamente, 52,1% e 27% de área classificada como agrícola 

nestas freguesias. No território Este, a extensão das áreas agrícolas incluídas na RAN, nas freguesias de Canha 

(2096,6ha) e St.º Isidro de Pegões (383,9ha), são sempre superiores às áreas RAN do território Oeste, correspondendo no 

caso de Canha a 52,3% do total de área agrícola da freguesia. 

 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      53 

As áreas classificadas como solo agrícola, assumem expressões diferentes nos dois territórios do concelho, ou seja, 

2033,4ha no território Oeste e 10096ha (4,9 vezes superior) no território Este, apesar de corresponderem a valores 

percentuais de área agrícola incluída na RAN semelhantes, respectivamente 28,7% e 25,7%. É de notar que no território 

Oeste, pela sua localização na geografia metropolitana em geral e em particular no arco ribeirinho sul, tem um 

enquadramento urbano determinante e que o uso agrícola se apresenta deslocado em algumas áreas agrícolas 

definidas no plano. Neste sentido, verifica-se que os campos agrícolas, situados em ambos os territórios do concelho e 

que se encontram nesta situação, estão, em regra, em estado de abandono e surgem no mercado a preços 

completamente insuportáveis pela actividade agrícola. 

 
O atraso no reconhecimento da dinâmica urbanística ou um erro interpretativo e conceptual que aposte numa 

conservação imprópria do uso agrícola sem reflexo na prática dos usos possíveis, apenas agrava a conflitualidade e 

promove a desconfiança entre os agentes que operam no território, levando ao desordenamento e à degradação da 

paisagem. 

 

    Figura nº 17 – Ocorrência da RAN/REN, por freguesia no território Oeste. 

 
           Fonte: CMM. 
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   Figura nº 18 – Ocorrência da RAN/REN, por freguesia no território Este. 

 
        Fonte: CMM. 

 

1.1.3.2 - Reserva Ecológica Nacional (REN) 
 

Tomando em consideração que, no PDMM, a área que representa graficamente a servidão de Reserva Ecológica 

Nacional (REN), abrange várias classes de uso do solo, bem como dentro destas, algumas categorias, procedeu-se à 

quantificação da REN por freguesia, em função das classes e subclasses abrangidas (Quadro nº 11/Figuras 17 e 18). 

 
       Quadro nº 11 – Classes de espaço abrangido pela reserva ecológica nacional. 

Freguesias Espaço agrícola 
Incluído na REN 

Espaço florestal 
em REN 

Espaço agro-
florestal 
em REN 

Espaço 
verde 

urbano 
incluído em 

REN 

Espaço 
aquícola 
em REN 

Espaço de 
interesse 

público em REN 

 (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 
             
Território 
Oeste 1385,4 68,1 168,8 59,8 0 0 44,1 65 693 91 1077,8 69,2 

Afonsoeiro 21,6 22,5 13,3 30,9 0 0 14,1 70,5 23 95,4 23 95,4 
Alto 
Estanqueiro 
/ Jardia 

403,3 73,1 93,2 71,7 0 0 8,5 36,3 0,4 100 0,4 100 

Atalaia 99,3 53,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montijo 284,3 75,3 59,8 58,6 0 0 21,5 88,1 527,1 88,7 908,4 65,6 
Sarilhos 
Grandes 576,9 70,1 2,5 33,3 0 0 0 0 142,5 99,4 146 99,5 

Território 
Este 2803,9 27,8 2623,5 17,1 43,2 46,7 1,7 29,3 77,5 98,6 456,8 18,6 

Canha 1926,8 4,8 2447 17,3 43,1 54,1 0 0 45,9 99,8 456,8 18,6 
Pegões 324 25,1 157 19,8 0,1 1,9 1,7 37 2,5 71,4 0 0 
St.º Isidro de 
Pegões 553,1 11,5 19,5 4,9 0 0 0 0 29,1 100 0 0 

Concelho 4189,3 34,5 2792,3 17,9 43,2 46,7 45,8 62,2 770,5 91,7 1534,6 0,7 
                 Fonte: PDMM – Carta de Ordenamento, Carta de Condicionantes. 
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Na situação em análise, efectuada a partir das plantas do PDMM (REN – F.9 W, F.9 E; RAN - F.8W, F.8E), constata-se que 

na classe de espaço florestal representada no PDMM, a área abrangida pela REN, corresponde a 18,5% (15350,3ha) do 

total. Este quantitativo regista igualmente uma diferença acentuada entre o valor que a REN abrange no território 

Oeste do concelho (91,7%) e o valor homólogo registado no território Este do concelho (17,6%), para esta classe de 

espaço. 

 
Na classe de espaço agrícola do PDMM, a mancha de REN, corresponde a 34,5% (4189,3ha) da área agrícola do 

concelho, sendo 68,1% no território oeste e 27,8% no território Este. Note-se que estes números reflectem, uma vez mais, 

critérios de classificação distintos para os dois territórios do concelho, independentemente da componente ribeirinha 

verificada no território ocidental. 

 
No território Oeste, a abrangência da mancha de REN na área agrícola do concelho é notória, sobretudo nas 

freguesias de Montijo (284,3ha - 75,3%), Alto Estanqueiro/Jardia (403,3ha - 73,1%), Sarilhos Grandes com (576,9ha - 70,1%) 

e Atalaia (99,3ha - 53,3%), que apresentam uma incidência de REN superior a 50% da área classificada em espaço 

agrícola. 

 
No território Este, apesar da área das manchas de REN sobre o espaço agrícola, em termos absolutos, ser em regra 

maior do que no território Oeste, correspondendo em Canha a 1926,8h e St.º Isidro de Pegões a 553,1ha, estas áreas só 

correspondem a 4,8% e 11,5% do total de solo classificado na classe de espaço agrícola do PDMM. Este facto revela 

mais uma vez a insipiência dos conceitos e critérios classificativos. Por outro lado, revela também a extensão de área 

agrícola que caracteriza estas freguesias do território Este, bem como o critério de delimitação menos abrangente das 

áreas incluídas. 

 
Globalmente, as freguesias com maior área de REN localizam-se no território Oeste, Montijo (1801,1ha), Sarilhos Grandes 

(867,9ha) e Alto Estanqueiro/Jardia (505,8ha), com a particularidade de, nesta última, não existir nenhuma orla 

ribeirinha. No território Este a freguesia com maior área de incidência de REN é Canha (4919,6ha), em parte devido à 

Ribeira de Canha. 

 
Através da sobreposição da mancha de REN representada nas plantas do PDMM (F.9 W e F.9 E), sobre as categorias de 

espaço agrícola, poderá verificar-se (gráfico n.º 3), que a integração do regime REN, possui critérios de aplicação 

diferenciados para os territórios Este e Oeste do concelho, configurando-se, predominantemente no território Oeste, 

como um manto que, indiferenciadamente, cobriu terrenos ocupados à data de elaboração do plano com 

instalações e actividades de dominância urbana que se mantêm, constituindo-se pontualmente como uma estrutura 

territorial descontínua e sem coerência lógica ou ecológica. 
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   Gráfico nº 3 – Incidência da RAN e da REN no total do concelho de Montijo e por território. 
Território Oeste        Território Este    Concelho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PDMM – Carta de Ordenamento e Carta de Condicionantes. 
 

No computo geral, verifica-se, por um lado, que as áreas agrícolas e florestais abrangidas pela REN, não contribuíram 

directamente nem através do PDMM para dar orientações ao ordenamento agro-florestal do concelho, tendo sido 

pontualmente, objecto de controvérsia relativamente aos critérios que determinaram a sua sujeição a esta servidão 

administrativa. Por outro lado, a actividade agrícola é exercida ignorando, na prática, o facto de estar na REN, no 

entanto a irracionalidade subjacente não deixa de inquinar todo o processo de planeamento e de relacionamento da 

sociedade com o território. 

 

1.1. 4 - Espaço urbano e espaço urbanizável 
 

A organização da classificação do uso do solo urbano caracteriza-se no PDMM como diferenciada, porquanto introduz 

separadamente as classes de espaço urbano e urbanizável. Esta última constitui-se na definição regulamentar (vide 

artigo 15.º do RPDMM) como uma área de reserva para expansão a curto e médio prazos, enquanto a classe de 

espaço urbano possui um carácter mais amplo, englobando o espaço urbano consolidado e simultaneamente espaço 

a colmatar, reabilitar ou a beneficiar (vide artigo 8.º do RPDMM). Desta forma, o PDMM colocou em evidência a 

questão dos critérios de demarcação e o estatuto dos terrenos que o plano considera disponíveis para urbanizar, ainda 

que não correlacionando os valores entre si. 

 
Com o objectivo de percepcionar a extensão de área urbana e urbanizável representada no plano para absorver o 

crescimento urbanístico previsto nos estudos de caracterização do PDMM, procedeu-se à quantificação, 

caracterização e comparação percentual entre ambas (quadro nº 12), através das plantas de ordenamento (F.1 W e 

F.1 E) em conjugação com as plantas das áreas urbanas (F.4 W.1; F.4 W.2; F.5; F.6; F.7). 
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 Quadro nº 12 – Peso relativo da área de classe de espaço urbanizável face à classe de espaço urbano. 

Freguesias Espaço Urbano 
(ha) 

Espaço Urbanizável 
(ha) % 

    
Território Oeste 764 450,2 58,9 
Afonsoeiro 95,7 58,3 60,9 
Alto Estanqueiro / Jardia 158,5 45,6 28,8 
Atalaia 45 25,9 57,6 
Montijo 303,5 320,4 105,6 
Sarilhos Grandes 161,3 0 0 
Território Este 477,6 248,4 52 
Canha 131,9 103,9 78,8 
Pegões 135 89,8 66,5 
St.º Isidro de Pegões 210,7 54,7 26 
Concelho 1241,6 698,6 56,3 

Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 
 

Relativamente ao peso relativo das áreas urbanas e urbanizáveis por freguesia, os resultados obtidos permitem concluir 

que a freguesia de Montijo possui a maior área urbanizável do concelho (320,4ha) sendo a única em que a área de 

espaço urbanizável é superior à área de espaço urbano. Neste sentido, analisando a representação cartográfica do 

modelo territorial desenhado na planta de ordenamento, conclui-se que toda a área circundada pelas vias circulares 

previstas no plano foram classificadas como urbanas e urbanizáveis, confirmando os maiores perímetros urbanos e 

urbanizáveis das freguesias de Montijo e Afonsoeiro. A freguesia de Afonsoeiro é a segunda maior área urbanizável 

(58,3ha), que corresponde a 60,9% da área urbana. 

 

As freguesias de Alto Estanqueiro/Jardia e Sarilhos Grandes possuem perímetros urbanos com 204,14ha e 161ha 

respectivamente, que constituem a segunda e a terceira maior área na classe de espaço urbano, logo a seguir ao 

Montijo. Sobre este aspecto salienta-se que a freguesia de Sarilhos Grandes foi a única não contemplada no PDMM 

com qualquer área de espaço urbanizável. Contudo, entre Sarilhos Grandes e Alto Estanqueiro/Jardia, embora 

estabelecendo relações diferentes com a paisagem, existe uma similitude quanto à extensão da sua área e 

pontualmente quanto à caracterização de ocupação do solo, integrando áreas de povoamento disperso ao longo 

dos eixos viários principais que as atravessam (EN252 e ex-EN11). 

 
Na freguesia da Atalaia, a extensão do espaço urbano e urbanizável considerado corresponde a 22,9% da sua área, 

sendo proporcionalmente o segundo valor, logo a seguir à freguesia do Afonsoeiro, onde 154ha de espaço urbano e 

urbanizável, equivalem a 36,5% da área da freguesia. 

 
No território Este, os polígonos urbanos e urbanizáveis, embora extensos, apresentam-se com 235,84ha em Canha, 224,8 

ha em Pegões e 265,41ha em St.º Isidro, correspondendo apenas a 1,1%, 9,11% e 4,78% da área total das respectivas 

freguesias, revelando menor peso dos núcleos urbanos relativamente à extensão territorial da freguesia. 

 
A área urbanizável de Canha é a segunda maior do concelho com 103,94 ha, seguida de Pegões com 89,74 ha. 

Contudo, há que atender à sua especificidade, pois a área urbanizável de Canha é constituída por terrenos rústicos, 

onde a propriedade está fraccionada em parcelas de pequena dimensão, das quais resultam áreas pouco propícias 

para a realização de operações de consolidação de desenho urbano de maior escala. No caso da área urbanizável 

de Pegões, ocorre uma mistura de usos (agrícola, edificação e de actividades industriais), dentro do perímetro que 

abrange a zona do cruzamento da EN4 com a EN10. 

 

Analisando a expressão territorial a uma escala macro, tratam-se, fundamentalmente, de propriedades que 

configuram lotes predominantemente agrícolas, de pequena e média dimensão, que possuem normalmente uma 
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habitação unifamiliar isolada. Neste sentido, o PDMM não classificou no mesmo uso, outras áreas do território com as 

mesmas características de ocupação do solo, como por exemplo as Craveiras do Norte ou as Craveiras do Sul. 

 
Na freguesia de St.º Isidro localiza-se a maior área urbana deste território e a segunda maior do concelho, abrangendo 

uma estrutura urbana em espaço agrícola cuja delimitação circunscreve as áreas de implantação com origem nos 

antigos colonatos agrícolas. Por outro lado, o espaço urbanizável abrange apenas 54,7ha, que representam 26% da 

área urbana considerada. Sublinha-se que, no espaço urbano e urbanizável situado na área central do núcleo de St.º 

Isidro de Pegões, não se registou nenhuma operação de loteamento durante o período de referência, o que constitui 

também um indicador exemplar e demonstrativo de que os perímetros urbanos considerados correspondem a uma 

área consolidada sem grandes espaços livres ou com características de completamento. 

 
No cômputo geral, o espaço urbano no território Oeste corresponde a 61.5% da área total da classe de espaço urbano 

do concelho (1241,6ha). Relativamente à área total da freguesia, o Afonsoeiro possui o maior perímetro urbano, com 

36,5% do total da freguesia, seguida da Atalaia (26,92%) e do Montijo com 22,9%.  

 
No território Este a área urbana ocupa 477,6ha, que correspondem a 38.5% da área urbana total do concelho 

(1241,6ha). Tal facto significa, por um lado, que estes polígonos configuram, em muitos casos, perímetros reajustados 

para dar coerência urbana a múltiplos pequenos núcleos dispersos e, por outro, uma maior contenção no desenho dos 

polígonos que circunscrevem as áreas urbanas existentes neste território. 

 
A área urbanizável do PDMM abrange 698,6 hectares, que equivalem a 56,3% da área classificada em espaço urbano 

(1241,6ha). O total de área classificada em espaço urbanizável no território Oeste, é 1,8 vezes superior à área 

urbanizável do território Este (248,4ha), confirmando as características distintas da estrutura de ocupação do solo. 

 
Os perímetros da área urbanizável das freguesias de Montijo (105,6%), Afonsoeiro (60,9%) e Atalaia (57,6%) no território 

Oeste e nas freguesias de Canha (78,8%) e de Pegões (66,5%) no território Este, são os que possuem áreas urbanizáveis 

com maior alargamento relativamente aos respectivos perímetros de espaço urbano. 
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   Figura nº 19 – Distribuição territorial do espaço urbano e urbanizável no território Oeste. 

 
Fonte: CMM – Carta de ordenamento. 

 

    Figura nº 20 – Distribuição territorial do espaço urbano e urbanizável no território Este. 

 
Fonte: CMM – Carta de ordenamento. 
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1.1.4.1 - Densidades/Parâmetros urbanísticos 
 

Conforme estabelecido no Regulamento do Plano Director Municipal de Montijo (RPDMM), a urbanização e edificação 

em espaço urbano ou em espaço urbanizável, terá de enquadrar-se nos parâmetros urbanísticos definidos no RPDMM, 

que de acordo com a estrutura hierárquica da rede urbana e com a classificação de uso do solo, apresentam 

variações quanto à capacidade de preenchimento e densidade de fogos por freguesia (quadro n.º 13). Atendendo ao 

objectivo do estudo, a maior atenção centrar-se-á nas áreas urbanizáveis, ou áreas de expansão habitacional, de 

modo a caracterizar as áreas que foram disponibilizadas em PDMM, segundo o seu nível hierárquico e os índices 

regulamentados. 

 
Com esta análise procura-se estimar a admissibilidade construtiva dos perímetros de espaço urbanizável previstos no 

PDMM para estas áreas de expansão no seu total preenchimento, traduzido no número máximo de fogos possíveis.  

 
Relativamente ao espaço urbano considerado no plano, este exercício revela maior complexidade, uma vez que 

muitas das áreas urbanas integram áreas consolidadas e áreas livres, não ocupadas, contrariando a ideia de que estas 

são unicamente constituídas por uma estrutura de espaços consolidados. 

 

           Quadro nº 13 – Parâmetros urbanísticos do PDMM. 

Freguesias 
Escalonamento das 
áreas Urbanizáveis 

(ha) 

Espaço Urbanizável 
(ha) 

Densidade Liquida 
máxima Fogos (ha) 

Número total de 
Fogos possíveis 

Território Oeste  450,2  26151 
Afonsoeiro Nível I 58,3 65 3789 
Alto Estanqueiro / 
Jardia Nível IV 45,6 30 1189 

Atalaia Nível III 25,9 40 1036 

Montijo Nível I 320,4 65 20137 

Sarilhos Grandes Nível II 0 50 0 

Território Este  248,4  8135 
Canha Nível III / IV 103,9 40 / 30 3282 

Pegões Nível II / V 89,8 50 / 20 3297 

St.º Isidro de Pegões Nível IV / V 54,7 30 / 20 1556 

Concelho  698,6  34286 
              Fonte: PDMM. 

 

O número total de fogos estimado para as áreas urbanizáveis definidas no PDMM é de 34286 unidades (fogos), 

reflectindo a maior dinâmica urbana do território Oeste com 26151 fogos, a que corresponde uma densidade 

habitacional média de 58.08 fogos/hectare, contrastando com a admissibilidade construtiva prevista de 8135 fogos no 

território Este, que corresponde a uma densidade habitacional média de 32.75 fogos/hectare. 

 
Mesmo no conjunto de freguesias que integram o território Oeste, verificam-se diferenças quanto à capacidade de 

construção nas várias áreas urbanizáveis definidas. Sobre este aspecto o Montijo e o Afonsoeiro possuem a maior área 

urbanizável, com o exclusivo das áreas habitacionais de maior densidade (65 fog./ha, n.º 1, art.º 18.º do RPDMM), 

reforçando a posição de principal aglomerado populacional do concelho. Assim, para o conjunto das áreas 

urbanizáveis de Montijo e Afonsoeiro, verifica-se uma densidade média de 63,17 fog/ha, enquanto para o conjunto dos 

espaços urbanizáveis das restantes freguesias que integram o território Oeste (Alto Estanqueiro/Jardia, Atalaia, Sarilhos 

Grandes) verifica-se a densidade média de 31.11fog./ha. Para o conjunto das áreas urbanizáveis localizadas nas 

freguesias do território Este (Canha, Pegões e St.º Isidro) verifica-se a densidade de 32.7fogos/hectare. 
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Por comparação com outros Planos Directores Municipais, conclui-se que a área urbana e urbanizável foi 

moderadamente extensa, sendo a admissibilidade construtiva prevista para os perímetros urbanizáveis do PDMM, 1,7 

vezes maior que o total de fogos existente em 2001 e 2,1 vezes maior que o total de fogos existente em 1991, não 

existindo, como anteriormente se referiu, um cálculo objectivo no plano que estabeleça o critério que esteve na 

origem da sua definição. Considera-se, no entanto, que este valor foi razoável face aos cenários de desenvolvimento 

perspectivados na data de realização do plano, bem como no seguimento de uma tendência dos PDM de aumento 

generalizado de áreas urbanizáveis face às moderadas taxas de crescimento da população. 

 

1.1.4.2 - Dinâmica de crescimento urbano 
 

A transformação do uso do solo e a pressão construtiva constituem aspectos fundamentais da dinâmica sócio-

urbanística registada durante o período de vigência do PDMM. Neste período, a contabilização da entrada do número 

de processos de licenciamento de obras particulares, de loteamentos urbanos e a emissão de licenças de utilização 

para habitação, reflecte a forte dinâmica construtiva registada no território do concelho, onde o aumento da 

actividade de construção se traduziu no aumento do número de processos face ao que até então constituía a média 

anual registada nos serviços camarários, sobretudo no quadriénio compreendido entre 1998 e 2001, após a 

inauguração da Ponte Vasco da Gama. 

 
Configurando desde sempre uma das mais importantes formas de intervenção nos solos, os loteamentos urbanos 

constituem, quer pela abrangência da área de intervenção, quer pela visibilidade das marcas que operam no 

território, um dos principais indicadores urbanísticos dos níveis de ocupação do solo. No caso do concelho de Montijo, 

este tipo de operação urbanística, constituiu uma das formas mais visíveis de ocupação do território durante o período 

de vigência do PDMM. 

 
A caracterização das operações de loteamento, fundamentou-se nos indicadores relacionados com os processos de 

loteamento urbano com alvará emitido, desde o ano de entrada em vigor do PDMM em 1997 até Agosto de 2007. A 

evolução variável do processo de ocupação do solo neste período de tempo registou durante a década de noventa 

um aceleramento e o ponto máximo do número de loteamentos nos anos 2000 e 2001 (quadro nº 14). 

 

             Quadro nº 14 – Emissão de alvarás de loteamento durante a vigência do PDMM, por freguesia – 1997-2007. 
 

              Fonte: CMM. 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Território Oeste 7 16 15 17 25 8 8 7 5 3 5 116 
Afonsoeiro 0 1 3 4 5 2 3 2 2 0 1 23 
Alto Estanqueiro 
Jardia 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 

Atalaia 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 1 10 
Montijo 6 11 8 7 12 2 4 3 2 2 3 60 
Sarilhos Grandes 1 2 3 1 3 2 0 1 1 1 0 15 
Território Este 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 0 8 
Canha 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Pegões 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 6 
St.º Isidro de 
Pegões 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Concelho 7 16 16 19 27 10 8 7 6 3 5 124 
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Gráfico nº 4 – Emissão de alvarás de loteamento durante a vigência do PDMM, por território – 1997-2007. 
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             Fonte: CMM. 

 

Na distribuição dos 124 loteamentos registados verifica-se, relativamente ao uso funcional dominante, que os 

loteamentos predominantemente habitacionais ou mistos prevalecem em número (71). As Áreas Urbanas de Génese 

Ilegal (AUGI), também de dominante residencial, correspondem à legalização de áreas anteriormente ocupadas, 

representando 8 operações urbanísticas e os loteamentos de indústria/serviços, registam apenas uma ocorrência no 

período de referência. Por outro lado, salienta-se também que, entre os processos de loteamento urbano, se verifica 

um número considerável de processos de alteração de alvarás de loteamento previamente existentes (44), com a 

maior prevalência destes a incidir sobre as freguesias de Sarilhos Grandes e Alto Estanqueiro/Jardia. 

 
 
A localização das operações de loteamento (mapas 1 e 2) e as suas características paramétricas permitem conhecer 

o preenchimento das áreas urbanas e urbanizáveis classificadas no PDMM, bem como caracterizar de uma forma 

global, a evolução do parque habitacional (quadro nº 14) durante o período de referência. 

 

Gráfico nº 5 – Emissão de alvarás de loteamento durante a vigência do PDMM, por freguesia – 1997-2007. 
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Fonte: CMM. 
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Quadro nº 15 – Emissão de alvarás de loteamento para fins habitacionais durante a vigência do PDMM, por freguesia, segundo classe 
de espaço. 

Freguesias 
Loteamentos 

em area 
urbana 

Loteamentos 
em area 

urbanizavel 

Loteamentos 
outras classes 

Espaço 
urbano 

ocupado 
(ha) 

Espaço 
urbanizável 

ocupado 
(ha) 

Fogos 
em 

espaço 
urbano 

Fogos em 
espaço 

urbanizavel 

Território Oeste 79 33 3 106,44 102,46 4738 5735 
Afonsoeiro 11 10 2 26,8 22,13 1892 1715 
Alto Estanqueiro 
Jardia 7 0 0 8,06 0 67 0 

Atalaia 8 2 0 12,92 5,99 319 180 
Montijo 38 21 1 48,97 62,54 2298 3840 
Sarilhos grandes 15 0 0 9,69 0 162 0 
Território Este 7 1 0 4,52 10,32 97 264 
Canha 1 0 0 0,64 1,45 28 28 
Pegões 6 0 0 3,88 0,03 69 1 
St.º Isidro de 
Pegões 0 1 0 0 8,84 0 235 

Concelho 86 34 3 110,96 112,78 4835 5999 
Fonte: CMM. 

 

O conjunto dos perímetros urbanos e urbanizáveis do PDMM, acolheu todas as novas urbanizações submetidas a 

licenciamento camarário, registando-se 124 operações de loteamento com alvará emitido (123 habitacionais e 1 

industrial), a que corresponde um total de área de intervenção de 234,70 hectares, dos quais 88,78% estão localizados 

no território Oeste e 11,21% no território Este (mapas nº 1 e 2). 
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Mapa nº1 – Loteamentos com alvará no período 1997 – 2007 (território Oeste). 
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Mapa nº 2 – Loteamentos com alvará no período 1997 – 2007 (território Este). 
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Gráfico nº 6 – Área de implantação de loteamentos com alvará emitido durante o PDMM, segundo classe de espaço, por freguesia. 
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      Fonte: CMM. 

 

Centrando a atenção na diferenciação do número de operações de loteamento registadas com incidência sobre as 

categorias de espaço urbano e urbanizável (gráfico n.º 6), verifica-se globalmente que, na classe de espaço urbano 

foram intervencionados 110,96 hectares, correspondendo 96% no território Oeste e 4% no território Este, enquanto na 

classe de espaço urbanizável foram intervencionados 112,78ha, com uma distribuição de 90,81% no território Oeste e 

9,2% no território Este (mapas nº 3, 4, 5, 6, 7 e 8). 
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Mapa nº 3 – Nível de execução dos loteamentos com alvará 1997 – 2007 (Montijo). 
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Mapa nº 4 – Nível de execução dos loteamentos com alvará 1997 – 2007 (Atalaia). 
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Mapa nº 5 – Nível de execução dos loteamentos com alvará 1997 – 2007 (Sarilhos Grandes). 
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Mapa nº 6 – Nível de execução dos loteamentos com alvará 1997 – 2007 (Pegões Gare). 
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Mapa nº 7 – Nível de execução dos loteamentos com alvará 1997 – 2007 (Pegões Cruzamento). 

 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      72 

Mapa nº 8 – Nível de execução dos loteamentos com alvará 1997 – 2007 (Taipadas). 
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O maior número de processos de loteamento ocorreu sobre parcelas de terreno localizadas em áreas classificadas no 

PDMM em espaço urbano, comprovando a existência de inúmeras parcelas de terreno livres no interior dos perímetros 

classificados nesta classe de espaço, que desta forma, face à inexistência de redes de infra-estruturas de suporte para 

estes espaços, se constituíram como uma reserva para expansão urbana, a par das áreas urbanizáveis. 

 
Todavia, é nas áreas urbanizáveis definidas em PDMM que a observação do fenómeno de urbanização do concelho 

de Montijo é mais evidente, uma vez que foi sobre estes perímetros, que visivelmente se efectuou grande parte das 

novas edificações, designadamente, as associadas ao processo de novas urbanizações (Quadro nº 15). 

Territorialmente, o maior núcleo de expansão, ainda em completamento de novas áreas loteadas, dá-se no sector 

nordeste, no espaço confinado pelo anel circular da cidade, ocupando parcelas de terreno urbanizável das freguesias 

do Afonsoeiro e de Montijo, preenchendo áreas disponíveis/livres, nomeadamente nos lugares de Alto das Vinhas 

Grandes, Torcata, Cova da Loba e outros (mapa nº 3). Estes encontram-se fora do centro original da cidade, mas perto 

dos novos acessos rodoviários para a ponte Vasco da Gama e IC32. 

 
Tomando em consideração os resultados globais, apesar de ser mais expressiva quantitativamente a localização de 

operações de loteamento em espaço urbano (86) do que em espaço urbanizável (34), foi nas operações de 

loteamento que incidem sobre esta última classe de espaço que resultou o número mais elevado de lotes e de fogos 

(5999), bem como a maior densidade de fogos/hectare. O facto deve-se essencialmente aos índices de 

caracterização geral de urbanização aplicáveis na classe de espaço urbanizável, nomeadamente ao indicador de 

densidade líquida máxima, que fixa um maior número de fogos por hectare nesta classe de espaço (quadro n.º16) do 

que na classe de espaço urbano. Assim, poderá caracterizar-se a densidade habitacional (fogos/hectare) registada 

nas novas urbanizações, por um referencial médio de 53,19fog/ha nos loteamentos localizados em perímetro 

urbanizável e de 43,57fog/ha, nos loteamentos em espaço urbano. 

 
Repartindo as densidades habitacionais verificadas nas novas operações de loteamento por território, constatam-se, 

no território Este, densidades habitacionais significativamente mais baixas, com os novos loteamentos sobre espaço 

urbanizável a apresentarem uma densidade habitacional média de 25,58 fog/ha e de 21,46 fog/ha em espaço 

urbano, enquanto no território Oeste regista-se, nos novos loteamentos em espaço urbanizável, uma densidade de 

55,97fog/ha e em espaço urbano, 44,51fog/ha. 

 

Quadro nº 16 – Índices de caracterização geral de urbanização aplicáveis segundo o PDMM. 
Densidade Liquida Máxima (fog. / ha) 

Hierarquia das Áreas Urbanas Espaço Urbano Espaço Urbanizável 
   
Nível I 45 55 30 65 
Nível II e III 15 30 20 50 / 40 
Nível IV e V 10 10 7 30 / 20 

 P C R  
 P – Preservar         C – Consolidado          R – Reabilitar 

        Fonte: PDMM. 
 

Note-se, por outro lado, comparativamente à dinâmica registada nas novas áreas urbanizadas, que a dinâmica de 

reconversão das áreas urbanas ocupadas por instalações desactivadas ou deslocadas, situadas no centro da cidade, 

foi reduzida face à urbanização de parcelas de terreno livres, não ocupadas. 

 
Nas novas urbanizações registou-se a tendência para praticar a volumetria máxima permitida no regulamento do 

PDMM, sendo este facto um indutor da tipologia de habitação multifamiliar em 4 e 5 pisos, uniformizando a 

composição urbana determinada pelo conjunto das operações de loteamento particulares. Este aumento crescente 
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de edifícios de maior dimensão, numa época em que o crescimento populacional das cidades é relativamente 

pequeno, mostra bem o predomínio da lógica da valorização fundiária, razão pela qual se considera que o PDMM 

continua a ser um instrumento impróprio para determinar volumetrias fazendo-o à margem de fundamentos de 

desenho e composição urbana. 

 

1.1.4.3 - Execução de lotes e fogos 
 

A ocupação dos lotes criados através dos processos de loteamento urbano e a construção das edificações neles 

previstas, configuram o quadro de execução das novas urbanizações aprovadas, com alvará de loteamento urbano 

emitido. Neste contexto, apresentam-se valores de execução relativos à concretização do total de lotes e de fogos, 

contidos nas operações de loteamento do período de referência (1997 a Agosto de 2007). 

 

Quadro nº 17 – Execução de lotes em loteamentos com alvará emitido durante a vigência do PDMM, por freguesia. 
Freguesias Lotes construídos Lotes por construir 
 Unif. Plurif. Total Unif. Plurif. Total 
Território Oeste 332 682 1014 337 356 693 
Afonsoeiro 16 213 229 0 129 129 
Alto Estanqueiro / Jardia 38 0 38 25 0 25 
Atalaia 134 20 154 148 24 172 
Montijo 51 448 499 97 203 300 
Sarilhos Grandes 93 1 94 67 0 67 
Território Este 50 5 55 129 25 154 
Canha 14 2 16 10 6 16 
Pegões 4 0 4 36 4 40 
St.º Isidro de Pegões 32 3 35 83 15 98 

Concelho 382 687 1069 466 381 847 
         Fonte: CMM. 

 

Quadro nº 18 – Execução de fogos em loteamentos com alvará emitido durante a vigência do PDMM, por freguesia. 
Freguesias Fogos construídos Fogos por construir 
 Unif. Plurif. Total Unif. Plurif. Total 
Território Oeste 331 6365 6696 337 3480 3817 
Afonsoeiro 16 2194 2210 0 1415 1415 
Alto Estanqueiro / Jardia 37 0 37 25 0 25 
Atalaia 134 104 238 148 126 274 
Montijo 51 4065 4116 97 1939 2036 
Sarilhos Grandes 93 2 95 67 0 67 
Território Este 50 28 78 129 154 283 
Canha 14 8 22 10 24 34 
Pegões 4 0 4 36 30 66 
St.º Isidro de Pegões 32 20 52 83 100 183 

Concelho 381 6393 6774 466 3634 4100 
          Fonte: CMM. 

 

A análise dos valores de execução dos lotes gerados a partir dos loteamentos habitacionais com alvará emitido 

durante o período de referência, mostra que foram construídos 1069 lotes (unifamiliares e multifamiliares) que 

correspondem à média de execução de 55,8% dos lotes gerados a partir das operações de loteamento referenciadas. 

Entre os territórios do concelho verifica-se também uma diferença quanto à divisão do total de lotes gerados no 

concelho, com 89,1% (1707 lotes) a incidir no território Oeste e 10,9% (209 lotes) no território Este traduzindo uma 

execução de 59,40% (1014 lotes) e 26,31% (55 lotes), respectivamente. 
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Os lotes unifamiliares apresentam uma média de execução de 45%, sendo o seu número no território Oeste 3,73 vezes 

maior do que no território Este, revelando, uma vez mais, a diferente intensidade das dinâmicas de crescimento urbano 

em ambos os territórios. Por freguesia, constata-se que a Atalaia possui o maior número de lotes unifamiliares (282) 

seguido de Sarilhos Grandes (160) e Montijo (148), enquanto no território Este, St.º Isidro de Pegões destaca-se com 115 

lotes unifamiliares, apesar da localização destes ser contígua à freguesia de Pegões. 

 
Os lotes plurifamiliares apresentam uma execução média de 64,3%, que corresponde, no território Este, a 16,6% de 

execução e no território Oeste, onde se localiza maioritariamente esta tipologia de lote urbano, a uma execução 

média de 65,7%. As freguesias de Montijo e de Afonsoeiro possuem o maior número de lotes plurifamiliares e também a 

maior execução média, respectivamente com 68,8% e 62,2%, confirmando-se como a maior área de localização de 

lotes plurifamiliares. 

 
Relativamente aos valores de execução dos fogos gerados a partir dos loteamentos urbanos no período de referência, 

a sua análise mostra que foram construídas 6774 unidades (fogos unifamiliares e fogos plurifamiliares), verificando uma 

execução global média de 62,29%. Os fogos unifamiliares apresentam uma execução média de 45%, registando o 

território Este 27,93% de execução e o território Oeste 49,55%, enquanto na tipologia de fogos plurifamiliares se verifica 

uma execução média de 63,75%, que corresponde, no território Oeste, a 64,65% de execução e no território Este à 

execução de 15,38% destas unidades. 

 
As freguesias com maior taxa de execução no território Oeste do concelho são, no caso da tipologia de fogos 

unifamiliares, Sarilhos Grandes (58,12%), Atalaia (47,51%) e Montijo (34,45%) e no território Este St.º Isidro de Pegões 

(27,8%). No caso da tipologia de fogos plurifamiliares, a maior execução verifica-se em Montijo (67,70%) e em 

Afonsoeiro (60,79%) e no território Este, em Canha (25%) e St.º Isidro de Pegões (16,6%). 

 
No computo geral, constata-se que a abertura da ponte Vasco da Gama aproximou os concelhos da Península de 

Setúbal relativamente a Lisboa, resultando num aumento considerável da actividade de edificação, sobretudo, de 

novos fogos. Esta situação traduz, no seu conjunto, uma elevada oferta de habitação que concorre directamente com 

a oferta de habitação plurifamiliar, em menor escala, com os fogos de tipologia unifamiliar construídos no Montijo, com 

consequência directa numa diminuição da procura. Sobre este aspecto, no desenvolvimento do concelho pode notar-

se, não só, o crescimento do parque habitacional, como a alteração do produto imobiliário, verificando-se uma 

tendência para a construção da tipologia habitacional de T3, seguido de T2. 

 

1.1.4.4 - Licenças de construção / Licenças de utilização 
 

Para se obter um quadro de caracterização da ocupação do solo, não exclusivamente efectuado a partir das 

operações de loteamento e que traduza com maior detalhe a dimensão da construção de novas edificações e a sua 

expressão territorial, efectuou-se um levantamento das licenças de utilização emitidas durante o período de referência 

(quadro nº 19) e dos fogos gerados a partir dessas licenças (quadro nº 20). 
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        Gráfico nº 7 – Licenças de utilização emitidas durante a vigência do PDMM, por freguesia. 
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                 Fonte: CMM. 

 
           Quadro nº 19 – Licenças de utilização emitidas durante a vigência do PDMM, por freguesia. 

Freguesias 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total 
Território Oeste 80 112 93 160 160 235 174 169 114 111 72 1480 
Afonsoeiro 5 17 9 12 3 11 13 42 27 17 8 164 
Alto Estanqueiro / Jardia 8 12 2 10 7 6 14 17 11 9 7 103 
Atalaia 4 6 20 42 31 36 29 38 23 26 7 262 
Montijo 49 60 43 76 113 176 103 58 42 57 43 820 
Sarilhos Grandes 14 17 19 20 6 6 15 14 11 2 7 131 
Território Este 16 29 25 20 18 36 18 24 26 20 7 239 
Canha 5 9 10 2 2 9 3 7 10 2 0 59 
Pegões 6 10 10 11 10 14 7 6 6 12 3 95 
St.º Isidro de Pegões 5 10 5 7 6 13 8 11 10 6 4 85 
Concelho 96 141 118 180 178 271 192 193 140 131 79 1719 

                Fonte: CMM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      77 

Gráfico nº 8 – Fogos gerados pelas licenças de utilização emitidas durante a vigência do PDMM, por freguesia. 
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Fonte: CMM. 

 

            Quadro nº 20 – Fogos gerados pelas licenças de utilização emitidas durante a vigência do PDMM, por freguesia. 
Freguesias 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Território Oeste 215 237 254 492 624 1094 600 788 539 549 375 5767 
Afonsoeiro 0 6 12 21 17 30 47 367 213 128 71 912 
Alto Estanqueiro / Jardia 7 7 1 7 7 5 12 15 9 7 6 83 
Atalaia 4 10 66 149 84 47 22 90 31 26 7 536 
Montijo 180 196 150 286 511 1005 503 294 262 386 285 4058 
Sarilhos Grandes 24 18 25 29 5 7 16 22 24 2 6 178 
Território Este 14 83 35 30 18 50 13 34 33 24 12 346 
Canha 2 69 5 0 1 10 3 11 8 2 0 111 
Pegões 9 10 29 27 13 26 5 9 15 16 8 167 
St.º Isidro de Pegões 3 4 1 3 4 14 5 14 10 6 4 68 
Concelho 229 320 289 522 642 1144 613 822 572 573 387 6113 

              Fonte: CMM. 
 
NOTA: Recolha efectuada com base na consulta dos livros de registo das licenças de utilização. A informação 

recolhida revelou-se incompleta, perante levantamento de campo da execução total de fogos edificados no período 

de referência. 

 
A análise é representada por 1719 licenças de habitação emitidas entre 1997 e Agosto de 2007, incluindo fogos novos e 

legalizados. A evolução ao longo deste período de referência, coloca o Montijo e o Afonsoeiro como as freguesias 

com a maior dinâmica construtiva, com 85,8% do número de fogos do concelho, salientando-se, contudo, o 

abrandamento do ritmo de construção nos últimos anos. 

 
Tendo como base o número total de licenças de habitação e subtraindo as licenças que incidem sobre as classes de 

espaço urbano, urbanizável e industrial, onde se incluem obviamente as licenças de habitação tituladas por alvarás de 

loteamento válidos, pretende-se quantificar aproximadamente a actividade de construção realizada fora dos 

perímetros urbanos, nomeadamente nas classes de espaço agrícola e florestal, onde o regulamento do plano 
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estabelece condições específicas para a edificação. A expressão territorializada da construção efectuada fora dos 

perímetros urbanos do PDMM, caracteriza também uma dinâmica de construção que, juntamente com as iniciativas 

que não derivam directamente do PDMM, associadas ao fraccionamento da propriedade através da figura do 

destaque, estabelecem o quadro de edificação dispersa durante o período de vigência do PDMM (mapas 9 e 10). 

 

Quadro nº 21 – Total de fogos construídos durante o período de referência (1997 a Agosto de 2007) – gerados por operações de 
loteamento com alvará e por licenças de utilização emitidas para obras de edificação particulares. 

Freguesias Unifamiliares Plurifamiliares Total 
Território Oeste 766 7805 8571 
Afonsoeiro 43 2262 2305 
Alto Estanqueiro / Jardia 92 2 94 
Atalaia 237 358 595 
Montijo 231 5105 5336 
Sarilhos Grandes 163 78 241 
Território Este 134 198 332 
Canha 37 72 109 
Pegões 36 106 142 
St.º Isidro de Pegões 61 20 81 
Concelho 900 8003 8903 

         Fonte: CMM. 
 

O quadro n.º 21 apresenta o número mais aproximado que se conseguiu obter, quanto à execução de fogos e que 

resulta da soma de fogos construídos em operações de loteamento (livros de registo de alvarás e recolha no terreno) 

com os fogos construídos em obras particulares (livros de registo de licenças de utilização). O valor final foi obtido 

através da intersecção de cada uma destas fontes, de modo a garantir que não ocorreu sobreposição de informação, 

ou contabilização em duplicado. 
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Mapa nº 9 – Licenças de utilização geradas por processos de construção fora do perímetro urbano emitidas entre 1997 – 2007 (território Oeste). 
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Mapa nº 10 – Licenças de utilização geradas por processos de construção fora do perímetro urbano emitidas entre 1997 – 2007 (território Este). 
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  Quadro nº 22 – Licenças de utilização não incluídas em operações de loteamento. 
Freguesias Unifamiliares Plurifamiliares Total 
Território Oeste 435 1440 1875 
Afonsoeiro 27 68 95 
Alto estanqueiro / jardia 55 2 57 
Atalaia 103 254 357 
Montijo 180 1040 1220 
Sarilhos Grandes 70 76 146 
Território Este 84 170 254 
Canha 23 64 87 
Pegões 32 106 138 
St.º Isidro de Pegões 29 0 29 
Concelho 519 1610 2129 

         Fonte: CMM. 
 

Quadro nº 23 – Fogos gerados por licenças de utilização localizadas fora dos perímetros urbanos. 
Freguesias Fogos fora dos perímetros urbanos 
Território Oeste 34 
Afonsoeiro 1 

Alto Estanqueiro / Jardia 9 

Atalaia 8 

Montijo 5 

Sarilhos Grandes 11 

Território Este 43 
Canha 10 

Pegões 16 

St.º Isidro de Pegões 17 

Concelho 77 
            Fonte: CMM. 

 

Associado ao processo de construção fora dos perímetros urbanos definidos no plano, verifica-se que a base cadastral 

do concelho se revela muito fragmentada (figura nº 21 e 22), sobretudo em todo o território Oeste e nas áreas 

envolventes aos núcleos urbanos de Pegões, Canha e S.º Isidro de Pegões no território Este, constrangendo a criação 

de um maior número de empresas agrícolas solventes. Nestes casos, os preços dos terrenos não são amortizáveis pela 

renda agrícola, propiciando a fixação de um segmento específico do mercado urbano residencial, que cria uma 

pressão desordenada para a construção de vários tipos de edificação, nomeadamente, de habitação em parcelas de 

terreno com poucas infra-estruturas de base. 
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         Figura nº 21 – Estrutura predial do território Oeste. 

 
          Fonte: CMM – SIG. 

 

          Figura nº 22 – Estrutura predial do território Este. 

 
         Fonte: CMM – SIG. 

 

No que se refere, ainda, à estrutura cadastral do concelho, constata-se que em zonas periféricas do núcleo de Sarilhos 

Grandes ou em Alto Estanqueiro/Jardia o PDMM representou nas suas plantas, amplas áreas urbanizáveis, 

caracterizadas por múltiplas manchas poligonais, que cobrem um processo de urbanização relativamente dispersa de 

baixa densidade, no qual predominam edificações de habitação unifamiliar, misturadas com armazéns e outro tipo de 

edificações adaptadas para outros usos. Todavia, a edificação dispersa nestas áreas, não está confinada em absoluto 
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à demarcação dos polígonos urbanos e urbanizáveis representados no PDMM, traduzindo-se territorialmente por uma 

maior extensão, que acaba por abranger também áreas classificadas como espaço agrícola, ao qual se sobrepõem 

ainda, em inúmeros casos, a servidão de REN. Esta fragmentação de polígonos fixados na planta de ordenamento do 

PDMM, não corresponde, exactamente, a uma descontinuidade de ocupação física existente no território, gerando 

uma situação de desigualdade face a parcelas imediatamente contíguas que apresentam características 

semelhantes. A dispersão de iniciativas de edificação com enquadramento em múltiplos e pequenos perímetros 

dispersos, dificulta a programação das redes de infra-estruturas com um maior nível de organização. 

 
No desenvolvimento dos trabalhos de revisão do PDMM, perante o incómodo urbanístico da situação descrita, deve 

estudar-se e confrontar os perímetros das áreas urbanizáveis com a estrutura cadastral das propriedades, sem diminuir o 

potencial da oferta e disciplinar o crescimento urbano através de operações urbanísticas apoiadas em redes de infra-

estruturas completas. 

 

1.2 - Compromissos urbanísticos 
 

1.2.1 - Introdução 
 

No âmbito do presente relatório, importa avaliar a caracterização prevista na alínea a) do artigo 9º da Portaria n.º 

290/2003, de 5 de Abril, relativamente a eventuais compromissos urbanísticos. 

Tomando em consideração que os diversos tipos de actividade planificatória, administrativa e de licenciamento 

realizadas pela Câmara Municipal, têm como base todo o quadro legal existente e a fundamentação expressa no 

PDMM em vigor, sublinha-se que o termo compromissos urbanísticos contém alguma ambiguidade quanto à definição 

operacional do conceito, bem como o seu enquadramento no complexo conjunto de fontes que integram o direito do 

urbanismo. 

 
Contudo, para efeito de tratamento dos dados recolhidos como compromissos urbanísticos, consideraram-se três 

vertentes distintas, em que a informação recolhida, incide sobre processos cujo enquadramento assenta ou remete 

para figuras jurídicas de natureza urbanística que, apesar da sua essência planificatória ou administrativista, antecipam 

ou promovem, marcas no território a enquadrar no âmbito da revisão do PDMM, a saber: 

 
• A gestão corrente, que inclui, informações prévias favoráveis em vigor, bem como licenças ou autorizações de 

operações urbanísticas emitidas. 

• Planos de pormenor e ou outros estudos urbanos que configurem programas de intenções que podem criar 

expectativas, embora sem qualquer garantia e sem qualquer compromisso jurídico-administrativo. 

• Áreas urbanas de génese ilegal, que incluem os processos de reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

(AUGI). 

 

1.2.2 - Gestão urbanística corrente 
 

Elaborou-se o levantamento de todos os processos administrativos, por tipo, relativos ao licenciamento de edificações e 

de operações de loteamento, no ano de 2006. Desta forma, o horizonte temporal de um ano acolhe o período de 

vigência da validade dos pedidos de informação prévia, que produzindo efeitos jurídicos se traduzem em direitos 

concretos que representam mais do que um compromisso urbanístico. 
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O horizonte temporal de 1 ano, define-se neste contexto como um critério uniforme para a recolha de informação em 

termos da actividade de gestão urbanística corrente, sendo que para as pretensões relativas a pedidos de autorização 

e licenciamento de edificações, que possuem a fase de tramitação processual a decorrer, corresponde ainda a um 

vínculo efectivo estabelecido entre a Câmara e o interessado, contudo não finalizado, razão pela qual se considera 

que o levantamento efectuado ao conjunto dos processos de licenciamento constitui, antes de mais, um indicador da 

dinâmica e da pressão construtiva ocorrida no ano de 2006. 

 
Todavia, importa salientar a existência de processos de licenciamento que, não obstante a sua adequação 

urbanística, não podem ser materializados por imposição de condicionantes na estrutura do regulamento do PDMM 

(vide, n.º 4, artigo 11.º do RPDMM) e que configuram a existência de erros materiais na estrutura regulamentar do 

PDMM. Este facto está presente na zona central da Cidade de Montijo, onde o PDMM actuou como obstáculo à 

reabilitação de espaços ocupados por edifícios com actividades desactivadas e à renovação das edificações, 

designadamente do segmento residencial. 

 
Os quadros seguintes demonstram a actividade processual de licenciamento ocorrida em 2006, relativamente aos três 

tipos de processos de licenciamento mais relevantes, a saber, pedidos de informação prévia, pedidos de autorização, 

de licenciamento de edificações e operações de loteamento. 

 

         Quadro nº 24 – Pedidos de Informação prévia (Proc.º tipo E), por freguesia em 2006. 

Freguesias Processos E 
2006 

Emitidos 
em vigor 

Tipos de pedido 
Hab. Hab. M Com. Arm. Serv. Ind. Div. 

          
Território Oeste 32 9 6 9 3 5 2 2 5 
Afonsoeiro 7 1 1 0 1 1 2 0 1 
Alto Estanqueiro / Jardia 5 3 2 0 1 1 0 1 0 
Atalaia 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
Montijo 15 2 0 8 1 2 0 1 3 
Sarilhos Grandes 4 3 3 0 0 0 0 0 1 
Território Este 14 1 6 0 2 0 0 1 5 
Canha 3 0 2 0 0 0 0 0 1 
Pegões 5 1 2 0 2 0 0 0 1 
St.º Isidro de Pegões 6 0 2 0 0 0 0 1 3 
Concelho 46 10 12 9 5 5 2 3 10 

Fonte: CMM. 
Hab. – Habitação unifamiliar 

Hab. M – Habitação multifamiliar 

Com. – Comércio 

Arm. – Armazéns 

Ser. – Serviços 

Ind. – Industria 

Div. – Diversos 
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       Quadro nº 25 – Pedidos de licenciamento (Proc.º tipo A), por freguesia em 2006. 

Freguesias 
Processos A 

emitidos 
2006 

Âmbito e competência Tipo de pedido 

Aut. Lic. Leg. Hab. Hab. 
M 

Com
. Arm. Serv. Ind. Div. 

            
Território Oeste 219 138 65 27 83 72 3 9 12 10 34 
Afonsoeiro 12 2 8 2 3 1 0 4 2 2 2 
Alto Estanqueiro / 
Jardia 23 6 12 5 12 1 0 1 1 1 5 

Atalaia 46 38 7 1 38 3 1 1 2 1 1 
Montijo 127 82 33 12 19 63 2 2 6 5 21 
Sarilhos Grandes 21 8 6 7 11 4 0 1 1 1 5 
Território Este 44 18 21 3 21 10 0 4 2 6 1 
Canha 4 0 3 1 1 0 0 2 1 1 1 
Pegões 17 4 12 1 9 2 0 0 0 4 0 
St.º Isidro de Pegões 23 14 8 1 11 8 0 2 1 1 0 
Concelho 273 154 89 30 104 82 3 13 14 16 35 

   Fonte: CMM. 
Hab. – Habitação unifamiliar 

Hab. M – Habitação multifamiliar 

Com. – Comércio 

Arm. – Armazéns 

Ser. – Serviços 

Ind. – Industria 

Div. – Diversos 

 

            Quadro nº 26 – Processos de loteamento deferidos, por freguesia em 2006. 

Freguesias 
Processos de 
loteamento 
deferidos 

Área total 
terreno (ha) 

Área 
habitacional 

(m2) 

Área de 
comerc./serv. 

(m2) 

Nº de 
Lotes 

Nº de 
Fogos 

Território Oeste 7 13,4 81329 2247 95 626 
Afonsoeiro 0 0 0 0 0 0 
Alto Estanqueiro / 
Jardia 0 0 0 0 1 0 

Atalaia 0 0 0 0 0 0 
Montijo 6 12,8 78265 2247 81 612 
Sarilhos Grandes 1 0,6 3064 0 14 14 
Território Este 4 7,9 38317 3144 110 225 
Canha 2 4,5 23045 0 54 131 
Pegões 2 3,4 15272 3144 56 94 
St.º Isidro de Pegões 0 0 0 0 0 0 
Concelho 11 21,3 119646 5391 205 851 

               Fonte: CMM. 
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          Quadro nº 27 – Processos de loteamento em apreciação, por freguesia em 2006. 

Freguesias 
Processos de 
loteamento 
apreciação 

Área total 
terreno (ha) 

Área 
habitacional 

(m2) 

Área de 
comerc./serv. 

(m2) 

Nº de 
Lotes 

Nº de 
Fogos 

Território Oeste 24 55,8 292623 35884 424 1854 
Afonsoeiro 6 8,4 65317,5 160 43 517 
Alto Estanqueiro / 
Jardia 2 5,5 2551,1 12512,6 92 92 

Atalaia 1 1,2 4482 0 13 13 
Montijo 8 34,4 195906,2 22897,4 150 1103 
Sarilhos Grandes 7 6,3 24366,2 314 126 129 
Território Este 3 14 55416,6 3420 237 339 
Canha 2 3,2 14240,6 0 59 71 
Pegões 0 0 0 0 0 0 
St.º Isidro de Pegões 1 10,8 41176 3420 178 268 
Concelho 27 69,8 348039,6 39304 661 2193 

                 Fonte: CMM. 
 

Os processos administrativos com tramitação a decorrer têm uma relação directa com os níveis de ocupação do solo, 

sendo certo que, no primeiro caso relativo aos processos de licenciamento de gestão corrente, as pretensões incidem 

sobre áreas previstas no PDMM para usos compatíveis, sem que daí decorra uma alteração de uso do solo previsto no 

PDMM. 

 
Neste caso de levantamento de processos de gestão urbanística corrente, importa definir eventuais operações 

urbanísticas relevantes em termos de impacto sobre o território do concelho, através da indicação de critérios 

objectivos que afiram, por exemplo, o contributo e a importância destas operações urbanísticas para efeito de 

formação de novas centralidades ou funcionalidades que dinamizem ou estruturem as áreas onde se inserem. 

Todavia, não sendo este um objectivo premente nesta fase de desenvolvimento do trabalho, verifica-se que o 

denominador comum a estes processos de licenciamento corrente, constitui a adequação da pretensão face às 

classes de uso de solo previstas no PDMM. 

1.2.3 - Planos de Pormenor 
 
Centrando a atenção sobre a ocorrência de Planos de Pormenor no território do concelho regista-se a ocorrência de 

três planos com características semelhantes, em termos de alteração da classe de espaço inicialmente prevista no 

PDMM, propondo a alteração de solo classificado como agrícola para solo afecto ao uso de indústria/serviços (quadro 

nº 28). No total, verifica-se a proposta de intervenção para 101,6 ha, dos quais 16,70% incidem no território Oeste e 

83,3% no território Este. 

 

 Quadro nº 28 – Planos de pormenor, por freguesia. 

Freguesia Classificação PDMM Classificação Proposta Área de Intervenção (ha) 

Atalaia Espaço Agrícola Área Industrial / Serviços 16,9 

St.º Isidro de Pegões Espaço Agrícola Área Industrial / Serviços 37,6 

Pegões Espaço Agrícola Área Industrial / Serviços 47,1 
          Fonte: CMM. 

 

A existência de planos de pormenor formalizados através de processos administrativos cuja tramitação se encontra a 

decorrer, implica uma conjugação dos seus conteúdos com a revisão do PDMM. Por outro lado, considerando a 

morosidade e complexidade envolvidas na aprovação de um plano de pormenor, a revisão do PDMM deve 

considerar, na medida do possível, o suporte da gestão urbanística alicerçada em estudos urbanísticos. 
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1.2.4 - Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
 

Perspectivando-se o fenómeno de desenvolvimento de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), como um problema 

atípico e uma patologia grave que afectou em parte o processo de transição de uma realidade rural para outra 

realidade urbana, com particular relevo nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto; o figurino tipológico que 

caracteriza o aparecimento e o crescimento deste tipo de áreas urbanas desenhou-se no nosso país a partir da 

década de sessenta. 

 
No concelho, as AUGI correspondem, sobretudo, a bairros clandestinos e outros assentamentos urbanos que marcaram 

o crescimento urbano do concelho e o aparecimento de áreas de construção clandestinas dispersas, embora com 

menor intensidade que noutros concelhos da AML, sobretudo nos concelhos da margem norte do Tejo. 

O enquadramento das AUGI, consideradas no âmbito deste relatório como compromissos urbanísticos, advém da 

relação directa destas com a configuração jurídica determinada pela Lei 165/99, de 14 de Setembro, na medida em 

que, através deste quadro legal, se permite, entre outros vectores, a conformação dos prédios às figuras previstas nos 

Instrumentos de Gestão do Território, bem como a definição rigorosa das metodologias de reconversão urbanística das 

mesmas. Neste sentido, a definição do tipo de iniciativa para organização do processo de reconversão urbanística 

(proprietários/comproprietários ou câmara municipal), implica necessariamente a implementação e compatibilização 

dos estudos de reconversão com os instrumentos de gestão territorial e consequente aprofundamento do 

conhecimento relativo à dimensão e características deste tecido urbano. 

 
No tocante à realização do PDMM, verifica-se não existir aprofundamento do conhecimento relativo à dimensão e 

características das AUGI detectadas, nem se verifica a identificação de cada bairro clandestino, registando-se no 

volume III de estudos de caracterização do PDMM (pg.92), a identificação da necessidade de avaliar as circunstâncias 

de legalização de alguns dos bairros existentes, na situação de clandestinos. À data de realização do estudo de 

caracterização (volume III), a sensibilidade registada referia que o fenómeno clandestino no concelho se encontra em 

regressão – tal como na AML – através de políticas de controlo da expansão das situações existentes ou do surgimento 

de novos casos. 

Desta forma, a integração dos bairros clandestinos existentes no concelho ocorreu, através da sua inclusão nas cartas 

do PDMM, em áreas delimitadas por polígonos classificados na classe de espaço urbano e, em menor número, em 

classe de espaço urbanizável (figuras nº 23 e 24). 

 
Em alguns casos onde a natureza dos solos afectados por estes assentamentos urbanos, possui predominantemente 

uma apetência agrícola ou florestal, originando bairros clandestinos e outros assentamentos urbanos isolados no 

contexto da paisagem envolvente, a sua representação no PDMM deu origem a polígonos urbanos isolados no meio 

de classes de espaço envolventes classificadas como agrícolas ou florestais. Estes polígonos isolados, exclusivos da 

própria AUGI, encontram-se dispersos, sobretudo nas freguesias de Sarilhos Grandes e Alto Estanqueiro/Jardia, 

caracterizando uma planta de ordenamento marcada pela fragmentação e descontinuidade da mancha de áreas 

urbanas. 

 
No âmbito da execução do PDMM e na ausência de melhor conhecimento deste tipo de tecido urbano, a 

caracterização dos polígonos que delimitam as AUGI, foi definido, na maioria dos casos, como zona a reabilitar (R), 

através do zonamento das categorias de espaço urbano. Conforme definição regulamentar da alínea c), n.º 1, artigo 

10.º do regulamento do PDMM, estas correspondem a zonas com estrutura urbana mal definida, a sujeitar a acções 

que visem a sua consolidação, a satisfação das exigências básicas de habitabilidade, salubridade e segurança, a 

obtenção de situações regulamentares e onde se pretende um enquadramento na área urbana que atenda ao tipo 

de construções existentes e à sua utilização dominante. 
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Nesta fase de estudo salientam-se a legalização de alguns bairros clandestinos existentes (16), durante o período de 

vigência do PDMM, bem como a sistematização da informação disponível sobre os loteamentos identificados no 

domínio da temática de reabilitação urbana de AUGI, caracterizando a situação do concelho e simultaneamente 

fixando um ponto de situação inicial (quadro nº 29). 

 

             Figura nº 23 – Localização das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI´s) no território Oeste. 

 
              Fonte: CMM. 

 

             Figura nº 24 – Localização das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI´s) no território Este. 

 
                Fonte: CMM. 
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     Quadro nº 29 – Áreas urbanas de génese ilegal no concelho de Montijo. 
AUGIS Freguesias  

 AF E/J AT MTJ SG C P SI Classificação do solo 
no PDM 

Área 
(ha) Lotes Fogos Modalidade de 

reconversão 
             

Bairro do 
Charqueirão         

Área urbanizada 
habitacional a 

reabilitar 
4,5 83 83 Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro da Boa 
Esperança I         Área urbanizada 

mista consolidada 1,65 33 33 Iniciativa particular 
através de loteamento 

Bairro da Boa 
Esperança II         Área urbanizada 

mista consolidada 0,45 14 14 Iniciativa particular 
através de loteamento 

Bairro das 
Carvalhas         Área urbanizada 

mista consolidada 1,66 37 37 Iniciativa particular 
através de loteamento 

Bairro da Mosca         Área industrial 
existente -------- -------- -------- Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro do Brejo do 
Lobo         

Área urbanizada 
habitacional a 

reabilitar 
-------- -------- -------- Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro Miranda         
Área urbanizada 
habitacional a 

reabilitar 
8,3 165 165 Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro Manuel 
João         

Área urbanizada 
habitacional a 

reabilitar 
1,12 12 12 Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro Novo da 
Jardia         

Área urbanizada 
habitacional a 

reabilitar 
4,2 40 36 Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro Fazenda 
das Palhinhas         

Área urbanizada 
habitacional 
consolidada 

0,87 15 15 Iniciativa particular 
através de loteamento 

Bairro Novo da 
Atalaia         

Área urbanizada 
habitacional 
consolidada 

1,3 27 27 Iniciativa particular 
através de loteamento 

Bairro do Barroso         
Área urbanizada 
habitacional a 

reabilitar 
1,47 40 40 Iniciativa particular 

através de loteamento 

Lagoa do Barro         Área urbanizável 
habitacional 3,3 38 38 Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro do Barrão         
Área urbana 

habitacional a 
reabilitar 

4 84 84 Iniciativa municipal 
através de loteamento 

Bairro Estrada Real         Área urbanizável 
habitacional -------- -------- -------- Iniciativa particular 

através de loteamento 
Bairro da Bela 
Colónia         Área urbanizável 

habitacional 4,75 54 54 Iniciativa particular 
através de loteamento 

Bairro Pinhal do 
Monte         

Área urbanizada 
habitacional a 

reabilitar 
8,9 28 29 Iniciativa municipal 

através de loteamento 

Bairro Pinhal do 
Gancho I         

Área urbanizada 
habitacional a 

reabilitar 
-------- -------- -------- Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro Pinhal do 
Gancho II         Espaço agrícola -------- -------- -------- Iniciativa particular 

através de loteamento 

Bairro do Arce         
Área urbanizada 

habitacional 
consolidada 

3,3 74 87 Iniciativa particular 
através de loteamento 

Bairro Quinta da 
Lua         ------------------------------ 0,85 10 10 Iniciativa particular 

através de loteamento 
Bairro Foros do 
Trapo         ------------------------------ 7,2 38 38 Iniciativa municipal 

através de loteamento 
    Fonte: CMM. 

AF – Afonsoeiro, E/J – Alto Estanqueiro/Jardia, AT – Atalaia, MTJ – Montijo, SG – Sarilhos Grandes 

C – Canha, P – Pegões, SI – Santo Isidro 

 

Os processos administrativos enquadrados nas três vertentes consideradas no âmbito de compromissos urbanísticos 

deste relatório, têm uma relação directa com os níveis de ocupação do solo. No caso relativo aos processos de 

licenciamento de gestão urbanística corrente, as pretensões incidem sobre áreas previstas no PDMM, onde o tipo de 

uso atribuído à parcela de terreno verifica a compatibilidade com o programa funcional da pretensão, tratando-se do 

completamento ou de preenchimento de malha urbana e de outras áreas, sem implicação ao nível de alteração de 

uso do solo inicial, previsto no PDMM. 
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Os planos de pormenor identificados como compromissos urbanísticos decorrem de processos administrativos 

formalizados, que apontam para novos níveis de ocupação e transformação das classes de uso de solo inicialmente 

previstas no PDMM. 

As áreas urbanas de génese ilegal, enquadram-se neste estudo como compromissos urbanísticos na medida em que 

correspondem no PDMM a áreas urbanas ou urbanizáveis a reabilitar, cabendo à Câmara Municipal a coordenação 

dos estudos de reconversão urbanística destas áreas e o seu enquadramento no modelo de ordenamento proposto no 

instrumento de gestão territorial a realizar. 

 

1.3 - Reservas disponíveis de solo urbano 
 

1.3.1 - Metodologia de análise 
 

Considerando o objectivo de contabilização de áreas de terreno disponíveis não intervencionadas, que caracterizam 

a dimensão espacializada das dinâmicas urbanas, durante o período de referência (1997 a 2007), a caracterização da 

reserva disponível de solo urbano, resulta da identificação genérica através de foto-interpretação dos espaços 

remanescentes incluídos nos perímetros urbanos, urbanizáveis e industriais da planta de ordenamento. Para o efeito, a 

metodologia teve por base a identificação e quantificação de dois grupos de áreas de referência que caracterizam a 

dinâmica de ocupação no território representados nos mapas n.º 11, 12, 13 e 14: 

 

• Áreas consolidadas em 1997, que integram espaços consolidados existentes ou com instalação de actividades 

pré-existentes em funcionamento no interior dos perímetros urbanos urbanizáveis e industriais. 

• Áreas ocupadas de 1997 a 2007, que integram as áreas de intervenção das operações de loteamento urbano 

com alvará e áreas de intervenção com processos/pretensões de outras operações urbanísticas de carácter 

relevante, registadas durante o período de referência. 

 
O valor absoluto das áreas não ocupadas, contempla espaços sem qualquer incidência de processos de urbanização 

ou instalação de novas actividades e foi apurado através da subtracção dos polígonos das áreas consolidadas (1997) 

e das áreas ocupadas (1997-2007), sobre os perímetros (urbanos, urbanizáveis e industriais) marcados no PDMM. 

 
A avaliação da execução dos vários perímetros urbanos, urbanizáveis e industriais previstos no PDMM, apoiou-se na 

planta de ordenamento/perímetros urbanos (F.1 W; F.1 E). Contudo, alerta-se para a discrepância detectada entre as 

dimensões obtidas por medição das plantas que integram o PDMM, nomeadamente, entre as plantas de 

ordenamento/perímetros urbanos, na escala 1:25000 (F.1 W e F.1 E) e as plantas das áreas urbanas, na escala 1:5000 

(F.4 W.1; F.4 W.2; F.5; F.6; F.7). 
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 Quadro nº 30 – Diferenças das áreas urbanas e urbanizáveis entre as plantas à escala 1/25000 e 1/5000. 
 Áreas Urbanas Áreas Urbanizáveis 
 Esc.1/25000 Esc.1/5000 Diferença Esc.1/25000 Esc.1/5000 Diferença 
Território Oeste 8798754 7646246 1152508 3830918 4672350 841432 
Afonsoeiro 1163306 954868 208438 334848 583289 248441 
Alto Estanqueiro/Jardia 1686519 1602721 83798 366522 512511 145989 
Atlaia 564697 446420 118277 212851 259285 46434 
Montijo 3588139,3 3033120 555019,3 2916697 3204342 287645 
Sarilhos Grandes 1796093 1609117 186976 0 112923 112923 
Território Este 2750025 1914121 835904 1608924 1637327 28403 
Canha 521480 295045 226435 502204 445058 57146 
Pegões 1361892 1278505 83387 965312 1081080 115768 
St.º Isidro de Pegões 866653 340571 526082 141408 111189 30219 
Concelho 11548779 9560367 1988412 5439842 6309677 869835 

      Fonte: CMM – Carta de Ordenamento e planta das áreas urbanas. 
 

1.3.1.1 - Aspectos gerais 
 

Relativamente às reservas de solo, os planos directores municipais em geral e o PDMM em particular, suscitam uma 

reflexão crítica sobre os factos decorrentes da aplicação do conceito de áreas urbanizáveis (localizadas nos perímetros 

urbanos) e industriais do plano, na medida em que fomentam a inflação dos preços dos solos rústicos urbanizáveis ao 

ponto de estes ficarem, de facto, indisponíveis para a urbanização. Mesmo que estas áreas urbanizáveis sejam 

francamente excedentárias, isso não se tem reflectido num excedente de oferta susceptível de regular os preços do 

mercado. O solo urbanizável apresenta-se a preços excessivamente elevados, gerando uma indisponibilidade de solos 

para o uso e desenvolvimento previstos no plano, constituindo um factor de bloqueio às actividades económicas. 

 
As áreas disponíveis para urbanizar, seja para habitação ou para indústria, encontram-se na posse de privados, 

podendo questionar-se, face à extensão de prédios rústicos e urbanos devolutos, se tais terrenos estão disponíveis para 

a urbanização. Os seus preços são sempre incertos, na medida em que não há interesse ou necessidade de colocar 

esses solos no mercado. Neste contexto, o PDMM está configurado como um suporte de comportamentos 

especulativos e de abandono, dificultando a utilização social do território. Da observação do comportamento dos 

proprietários dos imóveis, pode concluir-se que, dentro deste modelo de planeamento, há uma grande 

indisponibilidade de solos para satisfazer, a preços razoáveis, as necessidades sociais, de habitação e de actividades 

económicas em geral. 

 
Perante o congelamento e expectância das áreas de expansão urbana, o Município e mesmo o Estado, não dispõem 

de instrumentos que lhes permitam disponibilizar esses solos para as funções sociais previstas no PDMM. Esta realidade 

agrava-se, na medida em que o conceito extremamente restrito da declaração de utilidade pública e os critérios 

maximalistas do código de expropriações, impedem a administração pública de intervir como agente regulador do 

mercado fundiário. 

 
O novo PDMM carece de instrumentos e de políticas que assegurem a disponibilização efectiva de solo para usos e 

utilizações estipuladas, razão pela qual não basta, portanto, melhorar as acessibilidades e expandir as áreas 

urbanizáveis para que o crescimento e o desenvolvimento aconteçam. É necessário trabalhar sobre um sistema mais 

complexo com cenários, porventura, mais abrangentes para enquadrar procuras e dinâmicas socio-económicas 

susceptíveis de dar ao Montijo níveis de desenvolvimento excepcionais. A estratégia a adoptar no PDMM não pode ser 

equacionada numa lógica de procura e de necessidades estritamente locais. As potencialidades deste território 

avaliadas no contexto metropolitano da AML e a partir desta, abarcando a sua expressão geográfica na rede 
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internacional, permitem sustentar cenários onde o Montijo pode desenvolver novas centralidades associadas a 

empreendimentos com escalas que nada têm a ver com aquelas que informaram o actual PDMM. 

 

1.3.2 - Espaço urbano 
 

A análise espacial dos perímetros urbanos e os respectivos polígonos constantes nas plantas das áreas urbanas do 

PDMM (F.1 W e F.1 E), permitem verificar um desenho determinado por critérios abrangentes de classificação, 

representando áreas urbanas com maior ou menor dispersão, ou ainda, noutros casos, circunscrevendo áreas de 

contenção da expansão urbana ou situações expectantes de urbanização. 

 
Neste contexto, a classe de espaço urbano do PDMM, caracteriza-se por uma grande profusão de polígonos (90) que 

envolvem 1360,2 ha. No território Este, de cariz predominantemente rural, o PDMM revela maior fragmentação do 

espaço urbano em aglomerados relativamente pequenos, representando na sua planta de ordenamento uma 

estrutura mais difusa de áreas urbanas (52), comparativamente ao território Oeste (38). Todavia, o maior número de 

polígonos registados corresponde a uma área menor (486,3ha), por comparação com o território Oeste (878,2ha). Esta 

circunstância, associada a dinâmicas de crescimento distintas operadas durante a vigência do PDMM, representa um 

peso diferente entre a área urbana expandida no território Este (2,9 ha) e Oeste (73,5 ha). 

 
Nas freguesias do território Oeste, destaca-se o maior preenchimento do espaço urbano em Afonsoeiro (35,3 ha) e 

Montijo (25,3 ha), com maior incidência sobre áreas periféricas do perímetro urbano, próximas das principais infra-

estruturas viárias. No território Este, a ocupação agregada aos perímetros urbanos das freguesias foi muito baixa, 

destacando-se a freguesia de Pegões, com 1,8 ha. Ao contrário do que possa parecer, através de leitura simplificada 

do território, o crescimento urbano foi mais expressivo no preenchimento dos vazios no interior dos polígonos de espaço 

urbano do que nos classificados como espaço urbanizável. 

 
Todavia, cruzando os dados relativos às expansões em áreas urbanas e urbanizáveis ocupadas, verifica-se que a área 

inicial disponível em perímetro urbano era de 406,3ha e em perímetro urbanizável de 554,7ha, registando-se durante o 

período de referência, uma ocupação de 76,4 hectares urbanos e de 77,7 hectares urbanizáveis. Neste sentido poderá 

concluir-se que boa parte destas novas expansões incidiu sobre perímetros urbanos já constituídos e que 

proporcionalmente os valores de ocupação do solo traduzem maiores execuções nos perímetros classificados no plano 

na classe de espaço urbano. 

 

           Quadro nº 31 – Ocupação do solo na classe de espaço urbano. 

Freguesias Nº polígonos Total 
(ha) 

Ocupada 
antes do PDM 

(ha) 
% 

Ocupada 
durante o PDM 

(ha 
% Livre 

(ha) % 

Território Oeste 38 878,2 604,6 68,8 73,1 8,3 200,5 22,8 
Afonsoeiro 3 114,7 61,8 53,9 35,3 30,8 17,6 15,3 
Alto Estanqueiro / Jardia 13 168,6 86,5 51,3 4,4 2,6 77,7 46,1 
Atlaia 2 56,5 41,1 72,8 4,8 8,6 10,5 18,6 
Montijo 11 358,8 313,2 87,3 25,3 7,1 20,2 5,6 
Sarilhos Grandes 9 179,6 102 56,8 3,3 1,8 74,3 41,4 
Território Este 52 482 356 73,9 2,9 0,6 123,1 25,5 
Canha 21 132,8 93,6 70,5 0,7 0,5 38,5 29 
Pegões 12 138,7 80,9 58,3 1,8 1,3 56 40,4 
St.º Isidro de Pegões 19 210,5 181,5 86,2 0,4 0,2 28,6 13,6 
Concelho 90 1360,2 960,6 70,6 76 5,6 323,6 23,8 

       Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 
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      Gráfico nº 9 – Ocupação do solo na classe de espaço urbano no total do concelho e por território. 
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Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 

 

1.3.3 - Espaço urbanizável 
 

Conforme medições efectuadas a partir da planta de ordenamento, a classe de espaço urbanizável abrange 607,1ha 

distribuídos por 24 polígonos urbanizáveis, que configuram predominantemente, terrenos de reserva para novas 

edificações e urbanizações (n.º 2, artigo 15.º do RPDMM). Contudo, salienta-se que 52,4ha (8,6%) destes representam 

espaço ocupado antes da entrada em vigor do PDMM. 

 
O peso das áreas urbanizáveis consideradas configuram uma estrutura mais difusa no território Este, integrando um 

maior número de polígonos (15), quando comparado com o território Oeste (9). No entanto, se se considerar a 

extensão da área ocupada, verifica-se que o valor absoluto de área urbanizável ocupada na parte ocidental do 

concelho (62,6ha) é 4,1 vezes superior relativamente à parte oriental (15,1ha). 

 
Na cidade de Montijo a área situada a norte da estrada circular, constitui o maior perímetro de espaço urbanizável 

(195,182ha). Caracteriza-se como um espaço que contém algumas bolsas de habitação dispersa e pequenos núcleos 

de origem clandestina, que, não tendo sido alterado com qualquer intervenção de grande escala, se mantém como 

potencial área de expansão da cidade. 

 
Durante o período de referência, os maiores preenchimentos de perímetros urbanizáveis do território Oeste localizaram-

se no Montijo (38,5ha), no espaço compreendido entre o Bairro do Areias e a EN4 e no Afonsoeiro (14,5 ha), sobretudo 

nas áreas próximas dos novos nós de acessibilidade viária. 

 
Note-se que a Atalaia regista a maior incidência de espaço urbanizável ocupado antes da entrada em vigor do 

PDMM. Contudo, a razão que justifica esta circunstância reside no facto do plano conter na delimitação dos seus 

perímetros urbanizáveis áreas destinadas a situações expectantes de urbanização, tendo como objectivo, neste caso 

específico, enquadrar uma grande operação de loteamento aprovada antes da entrada em vigor do PDMM. 

 
Nos perímetros urbanizáveis situados no território Este, a ocupação registada foi baixa, tendo sido verificado o maior 

preenchimento em St.º Isidro de Pegões (7,6 ha). Contudo, importa salientar que as novas urbanizações registadas 

nesta freguesia, localizaram-se junto à EN10, reforçando a expressão do núcleo urbano da freguesia de Pegões. 

 
St.º Isidro regista também a maior área de espaço urbanizável, ocupada antes do PDMM com loteamentos urbanos e 

áreas de construção novas que constituíram bolsas de expansão dos assentamentos urbanos originais, que se 

encontravam na data de entrada em vigor do PDMM em fase de completamento com edificações. 
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         Quadro nº 32 – Ocupação do solo na classe de espaço urbanizável. 

Freguesias Nº polígonos 
 Total Ocupada antes 

do PDM (ha) % 
Ocupada 

durante o PDM 
(ha) 

% Livre (ha) % 

Território Oeste 9 384,2 26,2 6,8 62,6 16,3 295,3 76,9 
Afonsoeiro 1 33,5 1,3 3,9 14,5 43,3 17,7 52,8 
Alto Estanqueiro./Jardia 3 36,7 8,8 24 4,6 12,5 23,3 63,5 
Atlaia 2 22,3 10,9 48,9 5 22,4 6,4 28,7 
Montijo 3 291,7 5,2 1,8 38,5 13,2 247,9 85 
Sarilhos Grandes 0 0 0 0 0 0 0 0 
Território Este 15 217,5 26,2 11,8 15,1 6,8 176,2 81 
Canha 5 103,9 10,6 10,2 3,8 3,7 89,5 86,1 
Pegões 5 64,3 4,7 7,3 3,7 5,8 55,9 86,9 
St.º Isidro de Pegões 5 49,3 10,9 19,9 7,6 13,9 30,8 62,5 
Concelho 24 601,7 52,4 8,6 77,7 12,8 471,5 78,4 

        Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 
 

        Gráfico nº 10 – Ocupação do solo na classe de espaço urbanizável. 
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Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 
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Mapa nº 11 – Nível de execução do espaço urbano e urbanizável (território Oeste). 
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Mapa nº 12 – Nível de execução do espaço urbano e urbanizável (território Este). 
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1.3.4 - Espaço industrial (existente e proposto) 
 

Ao considerar a classe de espaço industrial constituída pelas categorias de espaço industrial existente e espaço 

industrial proposto, o PDMM apresenta uma estrutura diferenciada. Todavia, importa salientar que o regulamento do 

plano menciona (n.º 2, art.º22), que além das áreas industriais existentes e propostas definidas, há a considerar 

estabelecimentos e actividades industriais licenciadas, implantadas em espaço agrícola, florestal e agro-florestal, 

reconhecendo-se assim a existência de unidades industriais localizadas noutras classes de espaço, que carecem de 

avaliação quanto ao uso dominante, com vista à classificação de uso do solo a preconizar na revisão do PDMM. 

 
Durante o período de vigência do PDMM, as boas condições de acessibilidade que levaram à transformação da 

dinâmica urbana do concelho, têm vindo a reforçar-se com a construção das novas vias de comunicação, 

nomeadamente com o IC32 no território Oeste e com o IC11 no território Este. Nestas condições e num contexto de 

relocalização de actividades industriais e terciárias, a área situada junto aos nós de acesso tem vindo a constituir-se 

como fortemente atractiva para a implantação de importantes áreas industriais e de logística, não totalmente previstas 

no modelo de organização do espaço do PDMM.  

 
No computo geral, considerando o perímetro total da classe de espaço industrial (existente e proposto), verifica-se que 

a área total já ocupada (251,09 ha) perfaz 44% do total, registando-se as maiores taxas de preenchimento nas 

freguesias de Afonsoeiro (57,5 ha) e Montijo (35,45 ha), que correspondem a 79% do perímetro fixado para cada uma 

destas freguesias. No território Este a maior taxa de ocupação regista-se em Canha (42,89 ha), salientando-se, para o 

efeito, que a ocupação referenciada nos casos anteriores engloba também áreas industriais existentes, com 

edificações, ainda que desactivadas. Durante o período de vigência do PDMM, verificou-se que os terrenos 

classificados para este uso ficaram mais caros e que uma grande percentagem não foi ainda urbanizada, revelando 

uma certa indisponibilidade para a utilização destes terrenos de acordo com o fim previsto no plano. 

 

Quadro nº 33 – Ocupação de espaço industrial total durante a vigência do PDMM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 
 

 

 

 

 

Freguesia Espaço Industrial 

 Total (ha) Ocupado (ha) % Livre (ha) % 
Território Oeste 306,11 170,65 56% 135,46 44% 
Afonsoeiro 73,04 57,5 79% 15,54 21% 
Alto Estanqueiro./ Jardia 172,1 71,9 42% 100,2 58% 
Atalaia 0 0 0% 0 0% 
Montijo 44,7 35,45 79% 9,25 21% 
Sarilhos Grandes 16,27 5,8 36% 10,47 64% 
Território Este 260,9 80,44 31% 180,46 69% 
Canha 119,7 42,89 36% 76,81 64% 
Pegões 113,4 25,63 23% 87,77 77% 
St.º Isidro de Pegões 27,8 11,92 43% 15,88 57% 

Concelho 567,01 251,09 44% 315,92 56% 
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Gráfico nº 11 – Ocupação de espaço industrial total durante a vigência do PDMM. 
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Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 

 

1.3.5 – Espaço industrial existente 
 

No território Oeste, Afonsoeiro (73,04 ha), Alto Estanqueiro/Jardia (67,6 ha) e Montijo (22,3 ha), são as freguesias com 

maior área classificada em espaço industrial existente. A freguesia de Montijo possui 8 perímetros desta categoria, dos 

quais 6 estão localizados na zona do Seixalinho e dois mais próximos do centro da cidade. Estes perímetros delimitam 

espacialmente as áreas envolventes onde se localizam as principais actividades industriais fixadas no território municipal 

no momento de elaboração do PDMM. 

 
A área próxima do Cais do Seixalinho constitui um dos centros tradicionais de desenvolvimento e concentração de 

actividades industriais da cidade, induzida a partir do uso inicial da Ponte/Cais Seixalinho como uma infra-estrutura 

portuária industrial, entretanto alterada para a função inter modal de transporte. Por outro lado, nos espaços com 

acessibilidade reforçada, como em Pau Queimado na freguesia de Afonsoeiro, onde se abriram novas possibilidades 

de aglomeração de actividades e fixação de emprego, projectou-se um quadro de reforço da componente industrial 

e de serviços, alterando durante o período de vigência do PDMM a dinâmica de fixação de actividades económicas 

face aos perímetros de espaço industrial desenhados no plano. No território Este, Pegões (84,7ha) com 7 perímetros 

industriais dispersos e Canha (44,60ha) com 6 perímetros predominantemente localizados ao longo da EN10, são as 

freguesias com maior ocorrência de perímetros classificados na categoria de espaço industrial existente. 

 
Nas plantas do PDMM a definição destes perímetros industriais atendeu a factores de unificação e aglomeração em 

polígonos únicos que se traduziram em áreas mais ou menos abrangentes relativamente às actividades existentes 

circunscritas, razão pela qual, durante o período da sua vigência, além da reestruturação de instalações industriais 

existentes registou-se também a ocupação de parcelas de terrenos livres situados na sua envolvente próxima. 

 
Durante o período de referência o Afonsoeiro (17,49ha) e Alto Estanqueiro/Jardia (6,18ha), foram as freguesias com 

maior dinâmica de ocupação industrial e onde se concentra o maior número de actividades industriais pré-existentes 

no concelho. A construção da nova infra-estrutura viária de acesso à cidade, incrementou grande parte da fixação de 

novas actividades no lugar do Pau Queimado. A edificação do Fórum Montijo que configurou uma nova centralidade, 

bem como as sucessivas edificações construídas na envolvente próxima, consolidaram esta zona de crescimento 

predominantemente dedicada ao comércio, serviços e indústria. 
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         Quadro nº 34 – Ocupação de espaço industrial existente durante a vigência do PDMM. 

Freguesias Total Ocupado antes 
PDM (ha) % 

Ocupado 
durante o PDM 

(ha) 
% Solo industrial 

disponível (ha) % 

Território Oeste 168,74 100,57 60% 23,67 14% 44,5 26% 
Afonsoeiro 73,04 40,01 55% 17,49 24% 15,54 21% 
Alto Estanqueiro / Jardia 67,6 32,49 48% 6,18 9% 28,93 43% 
Atalaia 0 0 0% 0 0% 0 0% 
Montijo 22,3 22,3 100% 0 0% 0 0% 
Sarilhos Grandes 5,8 5,77 99% 0 0% 0,03 1% 
Território Este 138,40 64,7 47% 2,62 2% 71,08 51% 
Canha 44,60 35,98 81% 2,62 6% 6,00 13% 
Pegões 84,7 19,67 23% 0 0% 65,03 77% 
St.º Isidro de Pegões 9,1 9,05 99% 0 0% 0,05 1% 
Concelho 307,14 165,27 54% 26,29 9% 115,58 38% 

         Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 
 

    Gráfico nº 12 – Ocupação de espaço industrial existente durante a vigência do PDMM. 
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Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 

 

1.3.5 – Espaço industrial proposto 
 

O volume II do PDMM justificou a criação de perímetros industriais propostos através do desenvolvimento esperado e 

de uma estratégia definida para acolhimento de actividades industriais (classes A e B, de acordo com legislação 

revogada) que exijam áreas de terreno superiores a 3 hectares, definindo áreas industrias propostas no exterior das 

áreas urbanas, nomeadamente nos locais do Seixalinho, Barreiras, Pau Queimado, Alto Estanqueiro/Jardia e no território 

Este em Pegões Gare. Os novos perímetros propostos, configuram bolsas complementares relativamente aos polígonos 

classificados em espaço industrial existente, salientando-se especificamente, no caso do Afonsoeiro, que a área 

industrial proposta para a zona do Pau Queimado está totalmente inserida no espaço contíguo do Alto 

Estanqueiro/Jardia, configurando nesta freguesia o maior perímetro de espaço industrial proposto identificado no 

plano, abrangendo 104,5 hectares de área de povoamento disperso e propriedades privadas. 

 
Durante o período de vigência do PDMM, a ocupação do espaço industrial proposto ocorreu nas freguesias de Alto 

Estanqueiro/Jardia (33,23ha) e Montijo (13,15 ha), uma vez que na freguesia de Sarilhos Grandes não houve alteração 

do estado do perímetro considerado e nas freguesias do Afonsoeiro e Atalaia, não existe qualquer área afecta a esta 

categoria de espaço. Note-se, ainda, que na freguesia de Montijo, num quadro de alteração dos factores de 

atractividade e localização de actividades industriais e terciárias que potenciaram outras localizações no território do 

concelho (Pau Queimado e Alto Estanqueiro), registou-se a implantação de uma unidade industrial no perímetro 

industrial proposto da zona industrial do Seixalinho, bem como a ocupação de uma área aproximada de 4.9ha, no 

âmbito da adaptação do Cais do Seixalinho como interface de transportes rodo-fluvial. 

 
No território Este, o total de área intervencionada distribuiu-se por Pegões (5,97ha), Canha (4,29ha) e St.º Isidro (2,91ha). 
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 Quadro nº 35 – Ocupação de espaço industrial proposto durante a vigência do PDMM. 

Freguesias Total (ha) Ocupado durante o 
PDM (ha) % Solo industrial 

disponível (ha) % 

Território Oeste 137,37 46,38 34% 90,99 66% 
Afonsoeiro 0,00 0,00 0% 0,00 0% 
Alto Estanqueiro / Jardia 104,50 33,23 32% 71,27 68% 
Atalaia 0,00 0,00 0% 0,00 0% 
Montijo 22,40 13,15 59% 9,25 41% 
Sarilhos Grandes 10,47 0,00 0% 10,47 100% 
Território Este 122,50 13,17 11% 109,33 89% 
Canha 75,10 4,29 6% 70,81 94% 
Pegões 28,7 5,97 21% 22,73 79% 
St.º Isidro de Pegões 18,7 2,91 16% 15,79 84% 
Concelho 259,87 59,55 23% 200,32 77% 

Fonte: CMM – Carta de Ordenamento. 
 
            Gráfico nº 13 – Ocupação de espaço industrial proposto durante a vigência do PDMM. 
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Mapa nº 13 – Nível de execução do espaço industrial existente e proposto (território Oeste). 
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Mapa nº 14 – Nível de execução do espaço industrial existente e proposto (território Este). 
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2 - EQUIPAMENTOS COLECTIVOS E PATRIMÓNIO 
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2.1 - Equipamentos colectivos e seu enquadramento no PDMM 
 

O tema dos equipamentos colectivos, desenvolvido nos documentos de estudo e caracterização do PDMM – Volume 

VI, Elementos Anexos ao Plano e Volume II, Relatório Descritivo e Propositivo do PDM – resultou numa listagem de tipos 

de equipamentos propostos em Novembro de 1990, tendo como base os sectores referenciados nos estudos de 

caracterização do PDMM, que considerou a rede existente estruturada em nove sectores, a saber: ensino, saúde, 

segurança social, cultura, segurança pública, administração, desporto, espaços verdes, comércio e serviços. 

 
A metodologia utilizada para alguns sectores de equipamentos colectivos teve como base dados anteriores a 1985 e, 

para outros, valores da população estimada para 1991, para o concelho e freguesias. Por outro lado, através do 

relatório propositivo do PDMM (volume II), a programação dos equipamentos efectuou-se apenas para o nível 

municipal, remetendo-se a programação ao nível regional para posteriores directrizes a estabelecer no âmbito do 

PROTAML. 

 
Neste contexto, encontra-se reconhecido nos estudos de caracterização do PDMM, que a programação rigorosa nem 

sempre foi possível pois não se dispunha de elementos necessários, nomeadamente a distribuição da população em 

1991, de modo a fundamentar e quantificar as carências dos equipamentos relacionados com o ensino e segurança 

social e ainda, porque as normas para programação de equipamentos não eram objectivas quanto ao 

dimensionamento deste tipo de equipamentos. 

 
As dúvidas e indeterminação que foram subsistindo durante o período de elaboração do PDMM, quanto ao impacto 

do crescimento populacional sobre a rede de equipamentos colectivos existente, levou a que fossem considerados, 

para o ano 2002, os valores correspondentes ao cenário 3, delineado no capítulo da evolução demográfica – Volume II 

do PDMM – onde se previa, para a década de 1990, um crescimento populacional mais acelerado do que o registado 

nos anos 80. 

 
Perante a conjuntura existente na época, a programação efectuada nos estudos de caracterização do PDMM – 

Volume II – listou alguns equipamentos para o ano 2002, visando, desta forma, criar um programa de suporte para o 

crescimento demográfico previsto, inclusivamente em lugares classificados nos níveis IV e V no sistema hierárquico do 

PDMM e que não possuíam, à data, dimensão populacional ou funcional, mantendo como único objectivo justificar as 

áreas urbanas e urbanizáveis delineadas e a sua integração na hierarquia dos aglomerados urbanos.  

 
A introdução de cenários e as dificuldades anteriormente referidas condicionaram a possibilidade de quantificar e 

planear correctamente o dimensionamento das várias redes de equipamentos colectivos, razão pela qual importa 

estabelecer uma comparação entre os vários documentos fundamentais do PDMM. 

Por um lado, enquanto o volume II – Relatório descritivo e propositivo do PDM – elenca os equipamentos colectivos 

existentes e propõe uma nova configuração fundamentada em vários critérios normativos datados, que prontamente 

se desactualizou face à transformação socio-económica operada no concelho de Montijo. Por outro lado, o conteúdo 

regulamentar plasmado no PDMM, define categorias de espaço de equipamento, incluídas nas classes de espaço 

urbano, urbanizável e verde urbano (mapas nº 15 e 16), não estabelecendo qualquer tipo de correspondência directa 

entre os equipamentos colectivos listados nos estudos de caracterização (volumes II e VI) e os polígonos desenhados 

nas plantas do PDMM. 
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 Quadro nº 36 – Áreas destinadas para equipamentos de acordo com o PDMM. 
Freguesias Áreas de equipamento 
 Urbanizada (ha) Urbanizável (ha) 
Território Oeste 0,2 15,1 
Afonsoeiro 0 0 
Alto Est./Jardia 0 0 
Atlaia 0 0 
Montijo 0 15,1 
Sarilhos Grandes 0,2 0 
Território Este 29,7 3,7 
Canha 4,7 0 
Pegões 5,1 3,7 
St.º Isidro de Pegões 19,8 0 
Concelho 29,9 18,8 

     Fonte: Volume II do PDMM. 
 

De acordo com as definições contidas no regulamento do PDMM (artigos 9.º e 16.º), relativamente às categorias de 

área urbanizada de equipamento (UE) e área urbanizável de equipamento (uE), os polígonos representados 

correspondem a espaços onde se implantam predominantemente equipamentos – ocupando uma área igual ou 

superior a 70%.  

 

Neste sentido, relativamente à área total de 48,8 hectares de perímetros de equipamento (UE+uE) prevista no plano, 

26,1 hectares (54%) encontram-se livres. Contudo, importa esclarecer que a maior percentagem de área não se 

encontra ocupada, devido ao facto dos polígonos inicialmente demarcados em PDMM para o uso preferencial de 

equipamento, incidirem sobre propriedades privadas, não proporcionando a execução do plano. Por outro lado, 

apenas uma ínfima parte dos equipamentos existentes aparecem representados nas plantas do PDMM, configurando 

no conjunto perímetros isolados exclusivos de áreas ocupadas, em geral com escolas, cemitérios, igrejas e pouco mais. 

Desta forma, no seu conjunto, estas áreas não se estabelecem como áreas livres para a programação e planificação 

da rede de equipamentos listada nos estudos de caracterização do PDMM. 

 
Numa análise muito genérica, meramente quantitativa, constata-se que durante o período de vigência existiu uma 

forte aposta nas áreas da educação, em que foi francamente melhorada a cobertura da rede escolar e da saúde do 

concelho, onde o acesso à mesma ficou facilitado através do melhoramento das condições de algumas unidades 

existentes e da abertura de novas extensões do Centro de Saúde. Actualmente ganham também expressão os 

resultados derivados dos esforços de construção de equipamentos nas áreas de acção social, cultura, desporto e lazer, 

assim como na construção de uma rede de ciclovia. 

 
O trabalho que agora se apresenta procura fazer, nesta fase, uma avaliação geral do conjunto de informação 

disponível da rede de equipamentos colectivos, tendo como base os sectores referenciados nos estudos de 

caracterização do PDMM, anteriormente enumerados. No futuro, o desenvolvimento dos trabalhos de revisão do 

PDMM irá aferir e propor uma estratégia para o melhoramento da rede de equipamentos e serviços públicos, 

conjugando os seus diversos níveis hierárquicos, sectores e competências, nomeadamente, aqueles que são 

assegurados pela administração central, municipal e por instituições privadas. 
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Mapa nº 15 – Categorias de espaço de equipamento e espaço verde urbano do PDMM (território Oeste). 
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Mapa nº 16 – Categorias de espaço de equipamento e espaço verde urbano do PDMM (território Este). 
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2.1.1 – Equipamentos de ensino 
 

Esta caracterização foi realizada para cada um dos níveis de ensino, tendo em conta os dados disponíveis sobre esta 

tipologia de equipamento, nomeadamente a listagem elencada nos volumes II e VI do PDMM, conjugada com a 

listagem de servidão de escolas descrita no artigo 78.º do Regulamento do PDMM. Todavia, tendo em consideração 

que se encontra aprovada a Carta Educativa do Concelho, a informação disponibilizada, embora com algumas falhas 

relativas à ausência de diversos indicadores estatísticos, cuja integração será importante nas fases posteriores do 

trabalho, nomeadamente para integração deste documento no futuro PDMM, com vista à sua homologação. No 

entanto, neste primeiro passo, efectua-se uma síntese da evolução da rede de equipamentos de ensino e sobretudo 

elabora-se uma primeira abordagem genérica à estruturação do território, de acordo com os estabelecimentos de 

ensino e sua relação com as dinâmicas de atracção dos aglomerados urbanos do concelho. O referido relatório da 

Carta Educativa, ao qual o presente capítulo não se pretende substituir, será posteriormente incluído nos trabalhos da 

revisão do PDMM. 

 
Quadro nº 37 – Equipamentos de ensino de acordo com os estudos de caracterização do PDMM. 

Freguesia Equipamento Tipologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montijo 

JI Montijo  
Jardim-de-Infância – Rede privada  JI Montijo 

JI Montijo 
JI Montijo Jardim-de-Infância e ATL – Rede privada 
JI Montijo 
EB1 nº1 Montijo  

 
Escola Básica 1º Ciclo 

EB1 nº2 Montijo 
EB1 nº3 Montijo 
EB1 Bairro do Areias 
EB1 Bairro Liberdade 
EB1 Bairro da Caneira 
EB2 Montijo Escola Básica 2 e 3 Ciclo 
Esc. Sec. Jorge Peixinho Escola Básica 3 Ciclo e Secundária 
Esc. Profissional Montijo 

 
Afonsoeiro 

JI Afonsoeiro Jardim-de-Infância 
EB1 nº4 Montijo Escola Básica 1º Ciclo 
Esc. Sec. Poeta J. Serra Escola Básica 2 e 3 Ciclo 

 
 
Sarilhos Grandes 

JI Sarilhos Grandes Jardim-de-Infância 
EB1 nº1 Sarilhos Grandes  

Escola Básica 1º Ciclo EB1 nº2 Sarilhos Grandes 
EB1 Hortinha 
EB1 Arce 

 
Atalaia 

JI Atalaia Jardim-de-Infância 
EB1 Atalaia Escola Básica 1º Ciclo 

 
Alto Estanqueiro/Jardia 

EB1 nº2 Alto Estanqueiro  
Escola Básica 1º Ciclo EB1 Bairro Boa Esperança 

EB1 Jardia 
 
 
Pegões o 

EB1 Pegões Cruzamento  
 
Escola Básica 1º Ciclo 
 

EB1 Craveiras 
EB1 Afonsos 
EB1 Pegões Gare 

 
 
Canha 

JI Canha Jardim-de-Infância 
EB1 Sº Gabriel  

Escola Básica 1º Ciclo EB1 Taipadas 
EB1 Canha 

 
 
 
St.º Isidro de Pegões 

JI Pegões Velhos Jardim-de-Infância 
JI Faias 
EB1 Pegões Velhos  

 
Escola Básica 1º Ciclo 

EB1 Foros do Trapo 
EB1 Faias 
EB1 Figueiras 

Fonte: Volume II e IV do PDMM. 
 

Do quadro de caracterização da rede de estabelecimentos de ensino efectuado nos volumes II e VI do PDMM, 

destacam-se os principais pontos: 
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• A identificação de carências ao nível da falta de lugares na rede de jardins-de-infância instalada no concelho 

e de equipamentos pré-escolares em algumas freguesias. 

• Ao nível dos Centros de Actividades de Tempos Livres (ATL), encontram-se referenciados dois estabelecimentos 

situados nas freguesias de Montijo e Afonsoeiro, que funcionavam conjuntamente com a valência de Centro 

Infantil. O relatório propositivo do PDMM preconizava o reforço deste tipo de equipamento, com o objectivo de 

suprir a sua inexistência e reforçar a capacidade de oferta disponibilizada pelas unidades particulares 

instaladas. 

• Foram referenciadas 27 escolas de ensino básico do 1.º ciclo, distribuídas por todas as freguesias do concelho. 

A implantação destas unidades revela a tendência de maior concentração de estabelecimentos onde a 

densidade populacional é maior, como em Montijo e Afonsoeiro. 

• A rede escolar do ensino básico do 2.º ciclo compreendia um estabelecimento situado na freguesia de 

Montijo, em que se registava, já na altura, um excesso de alunos. Nas restantes freguesias, este nível de ensino 

era assegurado pela cobertura do serviço de telescola e funcionava nas instalações das escolas básicas do 1.º 

ciclo. 

• A rede de ensino básico do 3.º ciclo e o ensino secundário contava com dois estabelecimentos, ambos 

localizados no território Oeste (Montijo e Afonsoeiro). 

 
Comparativamente à data de entrada em vigor do PDMM, verifica-se a expansão global do parque escolar, 

traduzindo as marcas e opções, por vezes contingentes, que, ao longo dos anos, foram sendo tomadas no contexto de 

alteração acentuada, da dinâmica social e educativa desencadeada a nível local, abrangendo actualmente todos 

os ciclos de ensino, com excepção do ensino superior e contando com estabelecimentos, quer públicos, quer privados. 

 
O ensino pré-escolar é assegurado por 14 estabelecimentos de ensino público, dos quais 9 estão integrados em escolas 

do 1º ciclo do ensino básico. Durante o período de vigência do PDMM, registou-se além do crescimento destes, um 

aumento de oferta privada neste tipo de estabelecimentos, sobretudo na freguesia de Montijo. 

 
Ao nível do 1.º ciclo do ensino básico contam-se actualmente 22 estabelecimentos de ensino, que asseguram a 

cobertura de toda a área concelhia. Neste nível de ensino verificou-se uma diminuição do número de 

estabelecimentos, resultante do redimensionamento da rede face ao reduzido número de alunos para algumas destas 

escolas (a título de exemplo, veja-se o encerramento da Escola n.º 2 de Alto Estanqueiro e reconversão da anterior 

Escola n.º1 de Alto Estanqueiro em Escola do 1º ciclo com Jardim de Infância), apesar de, globalmente, a capacidade 

ter aumentado. 

 
Ao nível do 2º e 3º ciclo, a cobertura do parque escolar registou uma considerável melhoria com a construção da 

Escola Básica EB2, 3 de Pegões Cruzamento, que veio servir toda a população destes níveis de ensino residente nas 

freguesias de Canha, Pegões e Stº Isidro de Pegões. Até à data da entrada em funcionamento desta nova unidade de 

ensino, o concelho contava apenas com a EB2 de Montijo (EB2 D. Pedro Varela) localizada no território Oeste do 

concelho. No ensino secundário, existem actualmente duas escolas, a secundária Jorge Peixinho (freguesia de Montijo) 

e a secundária Poeta Joaquim Serra (freguesia do Afonsoeiro). 

 
Globalmente, registou-se uma melhoria dos equipamentos com a construção de novos edifícios e com a 

modernização das condições de ensino prestado (quadros nº 38 e 39). Neste âmbito, salienta-se o reforço da cobertura 

territorial da rede de equipamentos de ensino (mapa nº 17 e 18), ou mesmo com a construção em curso das novas 

instalações da Escola Profissional de Montijo que, por exemplo, não foi considerada nos estudos de caracterização do 

PDMM. 
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             Quadro nº38 – Rede pública de equipamentos de ensino existentes no concelho de Montijo em 2007. 
Freguesia Equipamento Tipologia 

 
 
 
 
Montijo 

EB1/JI de Montijo 
Escola básica de 1º Ciclo com Jardim de 
Infância 

EB1/JI do Bairro da Caneira 
EB1/JI do Bairro da Liberdade 
EB1/JI do Bairro do Areias 
EB1 N.º2 de Montijo Escola básica de 1º Ciclo EB1 N.º3 de Montijo 
EB2 D. Pedro Varela Escola Básica de 2º Ciclo 
Escola Secundária Maestro Jorge Peixinho Escola Secundária 

 
 
Afonsoeiro 

EB1/JI de Afonsoeiro Escola básica de 1º Ciclo com Jardim de 
Infância 

EB1 N.º 4 de Afonsoeiro Escola básica de 1º Ciclo 
Escola Secundária Poeta Joaquim Serra Escola Secundária 

 
 
Sarilhos Grandes 

Jardim de Infância de Sarilhos Grandes Jardim de Infância 
EB1 N.º1 de Sarilhos Grandes 

Escola Básica de 1º Ciclo EB1 N.º2 de Sarilhos Grandes 
EB1 de Hortinha 

 
Atalaia 

Jardim de Infância de Atalaia Jardim de Infância 

EB1 de Atalaia Escola Básica de 1º ciclo 

Alto Estanqueiro 
Jardia 

EB1/JI de Alto Estanqueiro Escola básica de 1º ciclo com Jardim de 
infância 

EB1 de Jardia Escola básica de 1º ciclo 

 
 
 
Pegões 

EB1 de Pegões Cruzamento 
Escola básica de 1º ciclo 

EB1 de Afonsos 

EB1/JI de Craveiras Escola básica de 1º ciclo com Jardim de 
infância 

EB2, 3 de Pegões Escola básica de 2º e 3º ciclos 

 
Canha 

EB1/JI de Canha Escola básica de 1º ciclo com Jardim de 
infância EB1/JI de Taipadas 

 
 
St.º Isidro de Pegões 

Jardim de Infância de Pegões Velhos 
Jardim de infância Jardim de infância de Pegões-Gare 

Jardim de infância de Figueiras 
EB1 de Pegões Velhos 

Escola básica de 1º ciclo EB1 de Foros do Trapo 
EB1 de Faias 

       Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
 
                 Quadro nº 39 – Rede privada de equipamentos de ensino existentes no concelho de Montijo em 2007. 

Freguesia Equipamento Tipologia 

 
 
 
 
Montijo 

Escola Profissional de Montijo 

 
 
 
 
 
Pré-escolar 
 

Externato “Quintinha da Criança” 
CERCIMA 
Infantário “O Papagaio” 
Centro Infantil António Marques 
Infantário “Espaço Verde” 
Infantário “Balila” 
Colégio “O Cantinho das Descobertas” 
“Casa da Criança” 
“O Girassol” 
Infantário “Aldeia da Pequenada” 
Associação para o Bairro do Mouco – “O Saltitão” 
Infantário “Bico da Cegonha” 
Associação “Caminho do Bem-fazer” 

Afonsoeiro Centro de Infância do Afonsoeiro – pré-escolar e ATL 
Sarilhos Grandes “Colégio das Terríveis Aventuras” 

Atalaia Infantário “Nossa Senhora da Atalaia” 

Pegões Infantário “Castelo dos Príncipes” 

Canha Casa do Povo de Canha 

St.º Isidro de Pegões Centro de Acção Social das Faias 
   Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
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Mapa nº 17 – Equipamentos de ensino públicos e privados (território Oeste). 
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Mapa nº 18 – Equipamentos de ensino públicos e privados (território Este). 
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2.1.2 – Equipamentos de segurança social 
 

A programação dos equipamentos de segurança social, realizada no âmbito dos estudos de caracterização do PDMM 

– Volumes II e VI – tornou-se, à semelhança do que aconteceu com os estabelecimentos escolares, uma tarefa difícil na 

medida em que, perante a indefinição provocada pela construção da nova ponte rodoviária e acessibilidades 

complementares, se desconhecia a dinâmica sócio-urbanística espectável para a década de 90. 

 
Nas grandes linhas programáticas deste sector, os equipamentos sociais foram subdivididos em equipamentos de apoio 

à infância e de apoio à terceira idade. Assim, para além do desenvolvimento dos equipamentos e serviços que se 

enquadram em tipologias já aprovadas, verificou-se, durante o período de vigência do PDMM, uma tendência para a 

agregação dos equipamentos de apoio à infância em instalações existentes do Ensino Básico do 1.º ciclo. Tal 

tendência resulta, no fundo, de orientação política do Ministério da Educação, que promove a integração destes 

escalões no mesmo estabelecimento de ensino. Neste sentido optou-se por agregar todos os equipamentos deste tipo 

no mesmo quadro, quantificados no sector anterior, relativo aos equipamentos de ensino e educação. 

 

  Quadro nº 40 – Equipamentos de Segurança Social de acordo com os estudos de caracterização do PDMM. 
Freguesia Equipamento Observações 

 
Montijo / Afonsoeiro 

- Estabelecimento de educação especial 
para crianças e jovens deficientes.  

Estabelecimentos Particulares 
- 3 Lares de Idosos e Centro dia 3º Idade 

Sarilhos Grandes - Lar de Idosos e Centro dia 3º Idade Estabelecimento Particular 

Canha - Lar de Idosos e Centro dia 3º Idade Estabelecimento Particular 
                 Fonte: Volume II e IV do PDMM. 

 

A situação existente antes do PDMM, descrita no volume II, revelava uma rede de equipamentos de solidariedade 

bastante deficitária, constituída por 5 lares/centros de dia para idosos, dos quais 3 se situam nas freguesias de Montijo e 

Afonsoeiro, 1 em Sarilhos Grandes e 1 em Canha. Existiam, ainda, 11 centros infantis ou jardins-de-infância que 

correspondiam, à data, a uma taxa de cobertura de 30% e 2 ATL que funcionavam em conjunto com os Jardins-de-

infância e 1 Escola de Educação Especial. 

 
Durante o período de vigência do PDMM, a rede de equipamentos na área da solidariedade social alterou-se, 

apresentando hoje um quadro substancialmente diferente do inicial, no qual a pluralidade dos serviços disponibilizados 

para a população e as suas valências, são muito mais diversificados. 

 
Actualmente existem 12 instituições particulares de solidariedade social (IPSS), que asseguram funções sociais em todo 

o território concelhio. A freguesia de Montijo é a que possui mais IPSS e equipamentos da rede de solidariedade, bem 

como mais valências. O quadro nº 41 e os mapas nº 19 e 20 representam os equipamentos de solidariedade social do 

município, apresentando as instituições que tendo várias outras valências, incluem também jardins-de-infância e 

creches. 
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         Quadro nº 41 – Equipamentos de Segurança Social existentes no concelho de Montijo. 
Freguesia Instituições Valências 

   

 
 
Montijo 

Centro Social de S. Pedro - Lar de Jovens 

 

Associação Caminho do Bem-fazer – Centro Social 

do Esteval 

- Sede 

- Creche / Jardim-de-infância 

- Centro dia 

- Lar 

 

 

Santa Casa da Misericórdia do Montijo 

- Sede 

- Centro Dia 

- Centro Convívio 

- Lar 

- Serviços de Apoio ao Domicilio 

Centro Convívio Reformados, Pensionistas e Idosos 

do Montijo 

 

- Centro de Convívio 

 

CERCIMA 

- Centro de Actividades Ocupacionais 

- Programas de Formação Profissional 

- Centro de Intervenção Sócio-Educativa 

 

Centro Paroquial de Acção Social Padre Manuel 

Gonçalves 

- Sede 

- Infantário “O Girassol” 

- Infantário “O Papagaio” 

 

Associação para o Infantário para o Bairro do 

Mouco “O Saltitão” 

- Sede 

- Pré-escolar 

- ATL 

 

 

 

 

União Mutualista Nossa Senhora da Conceição – 

Associação de Socorros Mútuos 

- Sede 

- Jardim Infância “Casa da Criança” 

- ATL – Aprender a Crescer 

- Centro Infantil António Marques 

- ATL “A Caminho da Juventude” 

- Centro Polivalente para Idosos 

- Lar Montepio 

- PISCA Caneira 

- PISCA Esteval 

 

 

 

 

 

Afonsoeiro 

 

 

 

 

 

Centro Social de S. Pedro 

- Centro de Acolhimento “Sol dos Meninos” 

- Centro Dia 

- Serviço de Apoio ao Domiciliário 

- Centro de Convívio do Afonsoeiro 

- Sede 

- ATL 

- Serviço de Apoio ao Jovem 

- Empresas de Inserção Social 

- UNIVA – Unimprego 

Santa Casa da Misericórdia do Montijo 
- Centro de Infância do Afonsoeiro – Creche, Pré-Escolar e 

ATL 

 

Alto Estanqueiro / 

Jardia 

 

 
 
Centro Social de S. Pedro 
 
 
 

Creche “Meninos da Esperança” 

- ATL 

- Centro Convívio do Alto Estanqueiro 

 

 

União Mutualista Nossa Senhora da Conceição – 

Associação de Socorros Mútuos 

 

- Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para 

Idosos 

 

 

 

Atalaia 

 

Centro Paroquial e Acção Social Nossa Senhora da 

Atalaia 

- Creche 

- Pré-Escolar 

- ATL 

União Mutualista Nossa Senhora da Conceição – 

Associação de Socorros Mútuos 

 

- Centro Dia da Atalaia 
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Sarilhos Grandes 

Santa Casa da Misericórdia de Montijo - Apoio domiciliário e Centro de Dia 

Associação de Reformados Pensionistas e Idosos - Centro de Convívio 

 

 

 

Canha 

 

Santa Casa da Misericórdia de Canha 

- Centro de Dia 

- Lar 

 

Casa do Povo de Canha 

-Cento de Dia 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Infantário Sagrada Família – Creche/Pré-Escolar e ATL 

Pegões  Centro de Dia de Pegões - Centro de Dia 

 

 

 

St.º Isidro  de 

Pegões 

 

 

Centro de Acção Social e Cultural das Faias 

- Creche 

- Pré-Escolar 

- ATL 

- Centro Dia 

- Serviço de Apoio Domiciliário 

Centro de Dia de Stº Isidro de Pegões - Centro de Dia 

Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
 

Como exemplo do crescimento e diversificação registados, verifica-se a localização de 9 IPSS’s, com valências de lar 

de idosos, centro de dia, serviço de apoio domiciliário, centro de convívio, apoio domiciliário integrado e centro de 

acolhimento temporário de emergência de idosos, em contraponto aos 5 lares de idosos referenciados no estudos de 

caracterização do PDMM. 

 
Relativamente aos serviços de apoio à infância e tal como se verificou no apoio à população idosa, a freguesia de 

Montijo é a que apresenta maior cobertura. No extremo oposto, encontram-se as freguesias de Sarilhos Grandes, no 

território Oeste e Pegões, no território Este, que não apresentam qualquer equipamento pré-escolar da rede de 

solidariedade social. 

 
No que diz respeito ao apoio alimentar no concelho, verifica-se que acualmente é dada resposta a, 

aproximadamente, 540 familias (cerca de 1448 pessoas), através de 8 instituições (IPSS): 

 
• Associação Caminho do Bem-Fazer. 

• Cruz Vermelha Portuguesa – núcleos de Montijo e Pegões. 

• Centro Paroquial e Acção Social Padre Manuel Gonçalves. 

• Espaço Solidário de Sarilhos Grandes. 

• CSF de Alto Estanqueiro – Jardia. 

• Grupo Sócio Caritativo do Afonsoeiro. 

• CARITAS Atalaia. 

• Grupo Sócio Caritativo de Pegões. 

 
Importa, ainda, referir a existência de uma Cantina Social, gerida pela Santa Casa da Misericordia de Montijo, que tem 

por missão prestar apoio alimentar e higiene pessoal a pessoas sem abrigo. 

 

2.1.3 – Equipamentos de saúde 
 

O Volume II dos estudos de caracterização do PDMM, diagnosticou os serviços de saúde existentes como satisfatórios 

para as necessidades da população à data da elaboração do PDMM. O quadro nº 42 sintetiza a localização dos 

equipamentos de saúde que caracterizavam a rede de prestação de serviços de saúde no concelho. 
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 Quadro nº 42 – Equipamentos de saúde de acordo com os estudos de caracterização do PDMM. 
Freguesia Equipamento Observações 

 
 
 
 
 
 
 
Montijo / Afonsoeiro 

- Hospital Distrital Público 

- Centro de saúde 3 Unidades  
- Farmácia 7 Unidades  
- Centro de Medicina Física e Reabilitação 

 
 
 
Equipamentos pertencentes 
a entidades particulares 

- Clínica de Acidentes de Trabalho 
- Laboratório de Análises Clínicas – 2 unidades 
- Centro de Raio X e Eco grafia 
- Policlínica 
- Instituto Policlínico 
- Clínica Médica 
- Centros Clínicos – 2 unidades 
- Clínica Veterinária 
- Delegação da Cruz Vermelha Público 

Atalaia - Farmácia Público 

Sarilhos Grandes - Farmácia Público 

Pegões  - Posto Médico  
Público - Farmácia 

Canha - Posto Médico  
Público - Farmácia 

 
St.º Isidro de Pegões 

- Posto Médico de Pegões Velhos 
- Posto Médico das Faias 

 
Público 

                Fonte: Volume II e IV do PDMM. 
 

Durante o período de vigência do PDMM, a rede pública de equipamentos de saúde, registou uma melhoria genérica 

das condições físicas dos equipamentos existentes, através da realização de obras de alteração e adaptação, 

realçando-se a edificação da extensão do Centro de Saúde nas freguesias de Afonsoeiro e St.º Isidro de Pegões, que 

veio substituir as instalações anteriores, localizadas num espaço cedido pela Cruz Vermelha. Tendo-se registado um 

aumento significativo durante o período de vigência do PDMM, a prestação de cuidados de saúde é, ainda, 

complementada por diversos consultórios e clínicas médicas privadas. A maior concentração destes ocorre na sede do 

concelho, apesar de todas as freguesias possuírem pelo menos uma destas unidades, com excepção da freguesia de 

Alto Estanqueiro/Jardia.  

 
As farmácias, apesar de se tratarem de estabelecimentos privados, são serviços regulamentados por normas de 

localização e programação com o objectivo de assegurar a cobertura do maior número possível de utentes. Deste 

modo, a rede de farmácias do concelho é composta por 11 estabelecimentos, dois dos quais são farmácias sociais, 

sedeadas em Montijo e Canha e geridas, respectivamente pela União Mutualista Nossa Senhora da Conceição e pela 

Santa Casa da Misericórdia. Com excepção das freguesias de Alto Estanqueiro/Jardia e de St.º Isidro, todas as outras 

freguesias do concelho são servidas por, pelo menos, uma farmácia, concentrando-se o maior número na sede do 

concelho. 

 
O quadro nº 43 e os mapas nº 19 e 20 caracterizam os equipamentos de saúde quanto à sua quantificação e 

distribuição por freguesia. 
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Quadro nº 43 – Equipamentos de saúde existentes no concelho de Montijo. 
Freguesia Equipamento Observações 

 

 

 

 

Montijo 

- Hospital Distrital 
Público 

- Centro de saúde 

- Farmácia 6 Unidades 

- Delegação da Cruz Vermelha Público 

- Centro Clínico União Mutualista 

- Clínica Radiodiagnóstico 

 

 

 

Equipamentos pertencentes a 

entidades particulares 

- Clínica de Acidentes de Trabalho 

- Centro de Medicina Física e Reabilitação 

- Centro de Reabilitação Física de Florinda Hold 

- Monticlínica – Clínica de Saúde 

- Policlínica de Montijo 

- Policlínica da Aldeia Velha 

- Clínica Médica Gaúcha 

- Clington Júnior – Clínica Pediátrica 

- M.A.Morgado Faria LDA. – Análises Clínicas 

- Clínica Dr. Rui Povoas 

- Peq. Dói-dói – Clínica Pediátrica Unipessoal 

- Clínica de Medicina Dentária de Montijo 

- Clínica Marques e Ramos – Medicina Dentária 

- Clínica Médica Dentária Stª Madalena Lda. 

- Clínica de Medicina Dentária Dr. João Veiga  

- Vítor Grade – Clínica Dentária 

- Rui Manuel Gaspar – Clínica Dentária 

- SNS – Sociedade Nefrológica Sul S.A 

 

 

 

Afonsoeiro 

- Extensão de Saúde do Afonsoeiro Público 

- Farmácia 1 Unidade 

- Laboratório de Analises Clínicas Equipamentos pertencentes a 

entidades particulares - Clínica Médica Dentária 

 

Atalaia 

- Clínica Médico Dentaria Nossa Sr.ª Atalaia Equipamentos pertencentes a 

entidades particulares - Clínica Médica Dr. Rui Povoas 

- Farmácia 1 Unidade 

 

Sarilhos Grandes 

- Clínica Gonçalmédis – Prestação de Serviços Médicos. Lda. 
Equipamentos pertencentes a 

entidades particulares 

- Farmácia 1 Unidade 

Canha 
- Centro de Saúde de Canha Público 

- Farmácia 1 Unidade 

 

Pegões  

- Centro de Saúde de Pegões Público 

- Clínica Médica de Pegões Entidades particulares 

- Farmácia 1 Unidade 

St.º Isidro de Pegões 

- Centro de Saúde Público 

- Cruz Vermelha de Stº Isidro Público 

- Clínica de Stº Isidro Entidades particulares 

     Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
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Mapa nº 19 – Equipamentos de acção social e saúde (território Oeste). 
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Mapa nº 20 – Equipamentos de acção social e saúde (território Este). 
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2.1.4 – Equipamentos de cultura e recreio 
 

No que diz respeito aos equipamentos culturais, importa, nesta fase, proceder à sua quantificação e distribuição 

geográfica. O quadro nº 44 representa os equipamentos culturais do município, apresentados nos estudos de 

caracterização do PDMM.  

 
A sede de concelho destaca-se do restante território pela concentração, à data de elaboração do PDMM, de 

equipamentos de cariz cultural, tal como se encontra descrito no quadro seguinte. 

 

 Quadro nº 44 – Equipamentos de cultura e recreio de acordo com os estudos de caracterização do PDMM. 

Freguesia Equipamento 

Montijo / Afonsoeiro 

- Biblioteca Municipal 

- Extensão da Biblioteca Municipal 

- Biblioteca F.C. Gulbenkian 

- Galeria Municipal 

- 2 Salas de Cinema 
             Fonte: Volume II e IV do PDMM. 

 

Na instalação de equipamentos culturais podem tomar parte inúmeras entidades públicas e privadas, como por 

exemplo as Associações Culturais e as Juntas de Freguesia, que assumem, localmente, um papel importante na 

dinamização de um conjunto de eventos, que impulsionam o desenvolvimento cultural do concelho e a promoção de 

actividades ao longo de todo o ano. 

 
A importância das acções desenvolvidas por estas instituições foi colocada em evidência no âmbito do volume II do 

PDMM, salientando o predomínio das Associações Recreativas/Culturais/Desportivas e a polivalência das suas 

instalações na programação diversificada e mobilizadora da população, no panorama cultural do concelho. Todavia, 

neste sector, o PDMM não avançou muito acerca do papel desempenhado por estas instituições, optando por, na 

mesma linha de desenvolvimento utilizada para outros sectores de equipamento, seguir os critérios de programação da 

DGOTDU, focalizando a sua acção sobre equipamentos culturais de carácter concelhio e com a perspectiva de o 

dotar de novas valências para uma oferta cultural mais moderna, diversificada e com capacidade de captação de 

novos públicos. 

 
Actualmente, em todo o território concelhio, existem cerca de 45 associações recreativas e culturais, distribuídas pelas 

8 freguesias do concelho (quadro nº 45), cuja disponibilidade e polivalência funcional permite a utilização dos seus 

espaços próprios para acolhimento de iniciativas culturais diversas. 

 

                 Quadro nº 45 – Associações recreativas e culturais existentes por freguesia. 
Freguesia Associações recreativas e culturais 

Montijo 24 

Afonsoeiro 5 

Atalaia 2 

Alto Estanqueiro/Jardia 3 

Sarilhos Grandes 3 

Canha 2 

Pegões 3 

St.º Isidro de Pegões 3 
          Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
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O quadro nº 46, bem como os mapas nº 21 e 22 representam os equipamentos culturais do município, verificando-se, 

comparativamente com a situação inicial, uma maior diversidade e distribuição de equipamentos pelo território 

concelhio. 

 
No contexto de alteração acentuada registado durante o período de vigência do PDMM, salientam-se, entre outros, a 

construção dos pólos bibliotecários do Afonsoeiro e do Esteval e a criação de um serviço de “Bibliobus”, facilitador da 

descentralização da oferta da biblioteca municipal para as freguesias mais periféricas, bem como a ampliação da 

rede e património museológico, através da criação do núcleo museológico de Canha e da recuperação do moinho 

de maré do Cais das Faluas e do moinho de vento do Esteval. 

 
No período de referência em estudo (1997-2007), a cobertura da rede deste sector de equipamento aumentou. 

Contudo, mantem-se a maior concentração de unidades na sede do concelho, que asseguram actividades e uma 

programação diversificada para diferentes populações alvo, como é o caso do Cine Teatro Joaquim de Almeida que, 

a título de exemplo, não constava na lista de equipamentos do PDMM. 

 

 Quadro nº 46 – Equipamentos de cultura e recreio existentes no concelho de Montijo. 
Freguesia Equipamento 

 
Montijo 

- 1 Biblioteca Municipal / com serviço Bibliobus 

- Extensão da Biblioteca Municipal – pólo do Esteval 
- Espaço Internet 
- 1 Museu Municipal 
- Pólo do Museu Municipal – Moinho do Cais 
- Pólo do Museu Municipal – Moinho do Esteval 
- Museu do Pescador 
- 1 Praça de touros (Equipamento Polivalente) 
- 1 Galeria Municipal 
- Cine Teatro Joaquim de Almeida 

 
Afonsoeiro 

- Extensão da Biblioteca Municipal – pólo do Afonsoeiro 

- 6 Salas de Cinema – Fórum Montijo 

- Arquivo Municipal 

Atalaia - 1 Museu Agrícola 

- 1 Museu de Arte Sacra 
Canha - Núcleo Museológico de Canha 

          Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
 

2.1.5 – Equipamentos de desporto 
 

De acordo com o relatório descritivo e propositivo do PDMM, os equipamentos desportivos existentes (quadro nº 47) 

eram pouco diversificados e insuficientes, com predomínio da tipologia de grandes campos de jogos e salas de 

desporto de pequena dimensão, maioritariamente concentrados nas freguesias de Montijo, Afonsoeiro e Sarilhos 

Grandes. 

 
Para além disso, o relatório sobre os equipamentos de desporto fornece mais indicações programáticas sobre o estado 

de conservação das estruturas físicas destes elementos do que, propriamente, estabelece uma programação e uma 

demarcação funcional, no âmbito do plano.  
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 Quadro nº 47 – Equipamentos desportivos de acordo com os estudos de caracterização do PDMM. 
Freguesia Equipamento 

 
Montijo/Afonsoeiro 

- Pavilhão de desporto – 6 

- Pista de atletismo 
- Grandes campos de jogos descobertos – 6 
- Sala de ténis – 5 
- Pequenos campos de jogos descobertos – 13 
- Courts de Ténis 
- Sala de Ginástica e dança 
- Tanque de aprendizagem de natação coberto 

 
Sarilhos Grandes 

- Grandes campos de jogos descobertos – 2 
- Pequenos campos de jogos descobertos – 2 
- Sala de ginástica e dança 

Alto Estanqueiro/Jardia 
- Grandes campos de jogos descobertos – 3 

- Sala de ginástica e dança 

Atalaia 
- Grande campo de jogos descoberto 

- Pequeno campo de jogos descoberto 

 
Canha 

- Grandes campos de jogos descobertos – 2 

- Pequeno campo de jogos descoberto 
- Sala de ténis  

Pegões  - Grande campo de jogos descoberto 

St.º Isidro de Pegões - Pequenos campos de jogos descobertos – 3 
                 Fonte: Volume II e IV do PDMM. 

 

Durante o período de vigência do PDMM, o número de equipamentos desportivos cresceu, apresentando uma oferta 

significativa de diferentes tipologias, distribuídas por todas as freguesias do concelho, em comparação com a situação 

descrita nos estudos de caracterização do plano. 

 
A dotação do concelho define-se por, aproximadamente, 89 espaços para a prática desportiva, entre equipamentos 

públicos e privados, encontrando-se grande parte dos mesmos localizados na freguesia do Montijo, com 41 unidades 

(50,6%). Assim, embora se verifiquem algumas desigualdades espaciais no mapa de localização, regista-se uma 

distribuição de equipamentos por todas as freguesias do concelho, com crescimento do número de unidades durante 

o período de vigência do PDMM (mapas nº 21 e 22).  
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         Quadro nº 48 – Equipamentos desportivos existentes no concelho de Montijo em 2006. 
Freguesia Equipamento Tipologia Número 

Montijo 

- Campo de Futebol Grande Campo 3 
- Área Desportiva 2 
- Polidesportivo Pequeno Campo 6 
- Mini – Polidesportivo 2 
- Ginásio Sala Desportiva 15 
- Sala Polivalente 3 
- Piscina Piscina Coberta 1 
- Tanque de Aprendizagem 1 
- Pavilhão Pavilhão 4 
- Campo de Ténis Campo de Ténis 3 
- Ciclovia Ciclovia 1 

Afonsoeiro 

- Campo de Futebol Grande Campo 2 
- Área Desportiva 1 
- Polidesportivo Pequeno Campo 3 
- Ginásio Sala Desportiva 3 
- Pavilhão Pavilhão 1 

Alto Estanqueiro/Jardia 
- Campo de Futebol Grande Campo 2 
- Mini – Polidesportivo Pequeno Campo 3 
- Ginásio Sala Desportiva 1 

Atalaia 

- Campo de Futebol Grande Campo 1 
- Polidesportivo Pequeno Campo 1 
- Ginásio Sala Desportiva 2 
- Sala Polivalente Sala Polivalente 1 

Sarilhos Grandes 

- Campo de Futebol Grande Campo 2 
- Polidesportivo Pequeno Campo 1 
- Mini – Polidesportivo 2 
- Ginásio Sala Desportiva 2 

Canha 

- Campo de Futebol Grande Campo 1 
- Polidesportivo Pequeno Campo 3 
- Mini – Polidesportivo 2 
- Ginásio Sala Desportiva 1 
- Sala Polivalente 1 

Pegões  
- Campo de Futebol Grande Campo 2 
- Área Desportiva 1 
- Ginásio Sala Desportiva 2 

St.º Isidro de Pegões 

- Sala Polivalente Sala Polivalente 2 
- Polidesportivo Pequeno Campo 3 
- Mini – Polidesportivo 1 
- Piscina Piscina Descoberta 1 

Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
 

        Gráfico nº 14 – Evolução dos equipamentos desportivos entre 1997 e 2006, por freguesia.  
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     Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
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Com base no estudo efectuado na carta de equipamentos desportivos do concelho sintetiza-se, através do quadro nº 

49 e do quadro nº 50, a área desportiva útil (ADU) por tipologia de equipamento desportivo, que demonstra um défice 

de 0,9m2/habitante de superfície desportiva útil, face aos valores indicativos oficiais (4m2/habitante). 

 

  Quadro nº 49 – Área desportiva útil, por freguesia (m2) 

Freguesia Grandes 
Campos 

Pequenos 
Campos 

Pavilhões 
Desportivos Salas Piscinas 

Território Oeste 49816 22740 4706 4103,3 387,5 
Afonsoeiro 2925 4581 1260 354,7 0 
Alto Estanqueiro/Jardia 13492 272 0 487,5 0 
Atalaia 3956 1781,8 0 209 0 
Montijo 16303 14761,2 3446 2857,1 387,5 
Sarilhos Grandes 13140 1344 0 195 0 
Território Este 27846 7393,4 0 870,5 312,5 
Canha 5488 1839,7 0 299 0 
Pegões 10406 3030,9 0 378,4 0 
St.º Isidro de Pegões 11952 2522,8 0 193,1 312,5 

Concelho 77662 30133,4 4706 4973,8 700 
          Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 

 

 Quadro nº 50 – Critérios de programação dos equipamentos desportivos por freguesia para o ano de 2001. 
Freguesia População ADU (m²) Índice Ref. Significado 
Território Oeste 33075 81752,8 2,5 Razoável 
Afonsoeiro 3632 9120,7 2,5 Razoável 
Alto Estanqueiro/Jardia 2731 14251,5 5,2 Bom 
Atalaia 1309 5946,8 4,5 Bom 
Montijo 22208 37754,8 1,7 Fraco 
Sarilhos Grandes 3195 14679 4,5 Bom 
Território Este 5471 36422,4 6,7 Bom 
Canha 1903 7626,7 4 Bom 
Pegões 2109 13815,3 6,5 Bom 
St.º Isidro de Pegões 1459 14980,4 10,2 Bom 

Concelho 39168 118179,2 3,1 Razoável 
          Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 

 

Todavia, para uma programação eficaz, não poderá ser exclusivamente este parâmetro estatístico (ADU) a ser 

considerado, havendo que integrar em linha de programação o relacionamento deste e a sua importância em 

proveito da densidade de utilização dos equipamentos desportivos. 
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Mapa nº 21 – Equipamentos de desporto, cultura e recreio (território Oeste). 
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Mapa nº 22 – Equipamentos de desporto, cultura e recreio (território Este). 
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2.1.6– Espaços verdes na composição urbana 
 

Os estudos de caracterização constatam não existir conhecimento rigoroso sobre o modo de apropriação e vivência 

dos denominados espaços verdes de utilização colectiva e particular localizados no concelho, com excepção do 

parque público localizado no centro da cidade de Montijo (3,6ha). Este parque, identificado na planta de áreas 

urbanas na categoria de espaço verde de equipamento é o único com características tipológicas de espaço livre de 

utilização pública segundo os critérios da DGOTDU, revelando, no conjunto dos documentos que informam o PDMM, 

uma falta de estudo sobre modo de apropriação e vivência dos espaços públicos. 

 
Constata-se no plano uma carência de espaços livres (verdes, recreio, convívio e encontro), que se estende à 

generalidade de espaços para equipamentos públicos e que justificou, nos estudos de caracterização, a opção de 

uma proposta de densificação da rede de equipamentos, com localização de algumas unidades em lugares com um 

pequeno número de habitantes. Esta intenção, não obteve, no entanto, representação nos elementos fundamentais 

do plano, onde a estrutura dos espaços verdes representada nas plantas de ordenamento, configura um conjunto de 

perímetros fragmentados, sem detalhe quanto às características que apresenta, tendo em vista fundamentar a sua 

identidade e função no contexto do modelo territorial do PDMM (mapas n.º 23 e 24). 

 

 Quadro nº 51 – Áreas demarcadas no PDMM como espaço verde. 

Freguesias Verde de protecção 
e enquadramento (ha) 

Verde 
agrícola (ha) 

Verde 
equipado (ha) 

Território Oeste 40,8 23,3 3,5 
Afonsoeiro 19,9 0 0 
Alto Estanqueiro/Jardia 0 23,3 0 
Atlaia 0 0 0 
Montijo 20,9 0 3,5 
Sarilhos Grandes 0 0 0 
Território Este 2,3 0 0 
Canha 1,1 0 0 
Pegões 1,2 0 0 
St.º Isidro de Pegões 0 0 0 
Concelho 43,1 23,3 3,5 

      Fonte: Volume II do PDMM 
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Mapa nº 23 – Jardins e espaços verdes (território Oeste). 
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Mapa nº 24 – Jardins e espaços verdes (território Este). 
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2.1.7 – Equipamentos de segurança pública 
 

O quadro nº 52 lista as instalações dos equipamentos de segurança pública existentes no concelho e a sua distribuição 

territorial. 

 

 Quadro nº 52 – Equipamentos de segurança pública de acordo com os estudos de caracterização do PDMM. 
Freguesia Equipamento 

Montijo/Afonsoeiro 

- Posto de Polícia de Segurança Pública (PSP) 

- Posto de Guarda-fiscal (GF) 
- Posto de Guarda Nacional Republicana (GNR) 
- Quartel de Bombeiros Voluntários 
- Estabelecimento Prisional 

Canha - Quartel de Bombeiros Voluntários 

- Posto de Guarda Nacional Republicana (GNR) 
             Fonte: Volume II e IV do PDMM. 

 

Durante o período de vigência do PDMM, as instalações de alguns destes equipamentos foram objecto de obras de 

remodelação e de adaptação, melhorando as condições de cobertura da rede existente. 

 
Com o crescimento urbano da cidade, identificou-se a necessidade de criação de um novo edifício para a PSP, de 

modo a proporcionar melhores condições de trabalho, adequadas a uma melhor cobertura territorial e ajustadas às 

necessidades actuais. 

 

2.1.8 – Outros equipamentos  
 

No concelho de Montijo existe um conjunto de outros equipamentos colectivos que contribuem para a qualidade de 

vida da população, pelo preenchimento de funções que asseguram serviços públicos essenciais. Destes, destacam-se 

os equipamentos referenciados no PDMM como equipamentos administrativos e de comércio e serviços. 

 
Perante as transformações ocorridas no território do concelho e a dinâmica de funcionamento das instituições, a 

programação proposta em sectores de equipamento que mereceram face ao cenário de desenvolvimento adoptado 

rapidamente se desactualizou. Os quadros nº 53 e 54, bem como os mapas nº 25 e 26, sintetizam as instituições 

actualmente existentes no território.  

 

Quadro nº 53 – Equipamentos da Administração Pública existentes no concelho de Montijo. 
Freguesia Equipamento Observações 

Montijo 

- Câmara Municipal  Inclui os diversos serviços distribuídos por 
diversos edifícios da cidade 

- Junta de Freguesia  
- Instituto de Emprego e Formação Profissional  
- Instituto de Segurança Social  
-Tribunal de Comarca Inclui o Registo Predial e Registo Civil 
- Finanças Inclui a Tesouraria da Fazenda Pública 
- Sede da Zona Agrária de Montijo  
- Posto de Turismo  

            Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 
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Quadro nº 54 – Equipamentos de comércio e serviços existentes no concelho de Montijo. 
Freguesia Equipamento Observações 

Montijo 

- 2 Estações de Correios 1 Funciona também com centro distribuição 
postal 

- Central de Comunicação Telefónica  
- 2 Cartórios Notariais Passaram a ser entidades privadas 

- Dependência da EDP  
- Mercado Municipal  

Canha - Centro Retransmissor de Rádio  
            Fonte: Câmara Municipal de Montijo. 

 

No âmbito da temática de outros equipamentos destacam-se os equipamentos de culto, que incluem 12 igrejas 

distribuídas por todas as freguesias do concelho, com excepção de Alto Estanqueiro / Jardia e 7 cemitérios que 

asseguram a cobertura de todo o território concelhio, existindo um em cada freguesia (2 em Canha), com excepção 

das freguesias de Atalaia e Afonsoeiro. 
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Mapa nº 25 – Equipamentos de segurança e administrativos (território Oeste). 
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Mapa nº 26 – Equipamentos de segurança e administrativos (território Este). 
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2.2 – Património cultural  
 

Neste ponto far-se-á uma abordagem e uma comparação evolutiva do património arquitectónico e arqueológico 

existente no concelho de Montijo, segundo dados inventariados por diferentes entidades com competência nesta 

matéria. 

 

2.2.1 – Património arquitectónico  
 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, estabelece as bases da política e do regime para a protecção e valorização do 

património nacional. Segundo esta lei, os imóveis culturais são classificados como sendo: 

 
• De interesse nacional – representam um valor significativo para a nação. 

• De interesse público – representam valor de importância nacional, mas a sua classificação como tal é 

desproporcionada. 

• De interesse municipal – representam valor para um determinado município. 

 
O PDMM apresenta, no seu regulamento, uma listagem dos imóveis classificados de interesse público, os valores 

concelhios classificados e os imóveis propostos para classificação (quadros nº 55, 56 e 57). 

 

 Quadro nº 55 – Imóveis de interesse público classificados no PDMM. 
Imóvel Localização Classificação 
Igreja Matriz do Divino Espírito 
Santo Praça da República – Montijo Pelo IPPC em 16 Novembro de 

1987. 
Igreja de Jesus da Irmandade de 
Nª Senhora Madre de Deus Virgem 
Maria da Misericórdia de Aldeia 
Galega do Ribatejo. 

 
 
Praça 1º de Maio – Montijo 

 
 
Pelo IPPC em 2 de Junho de 1989. 

Igreja de São Jorge e Ermida de Nª 
Senhora da Piedade. Sarilhos Grandes Pelo IPPC em 11 de Maio de 1987. 

                 Fonte: regulamento do PDMM – DR 1ª Série B, nº 27 de 1-2-1997. 
 

 Quadro nº 56 – Valores concelhios classificados no PDMM. 
Valores Concelhios Localização Classificação 

Igreja de Nª Senhora da Oliveira Canha Pelo IPPC em 10 de Março de 
1987. 

Fontanário de Pegões Velhos. Pegões Velhos Pelo IPPC em 20 de Agosto de 
1990. 

Árvores isoladas – Pinus pinea L. Pinhal das Sesmarias – Stº Isidro de 
Pegões. 

Pelo Diário da República, 2ª Série, 
nº 279 de 3 de Dezembro de 1988. 

Quercus Suber L. Herdade de Vale da Balsa – 
Canha 

Pelo Diário da República, 2ª Série, 
nº 141 de 28 de Junho de 1982. 

                 Fonte: regulamento do PDMM – DR 1ª Série B, nº 27 de 1-2-1997. 
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 Quadro nº 57 – Imóveis propostos para classificação no PDMM. 
Imóveis Propostos Localização 
Ermida de Nº Senhor Jesus dos Aflitos Quinta do Saldanha – Montijo  
Ermida de Stº António Avenida dos Pescadores – Montijo 
Capela de São Sebastião Rua Joaquim de Almeida – Montijo 
Marco da Légua Jardim da Casa Mora – Montijo 
Moinhos de Maré Cais, Mundet e Lançada – Montijo 
Cais dos Vapores Freguesia de Montijo 
Igreja Nª Senhora da Atalaia, incluindo o Adro e zona 
envolvente Freguesia da Atalaia 

Cruzeiros da Atalaia Freguesia da Atalaia 
Ermida de São Sebastião ou Igreja da Misericórdia Freguesia de Canha 
Posto da GNR – antiga CM de Canha Freguesia de Canha 
Fonte do Povo Freguesia de Canha 
Área Urbana da Herdade Colares de Perdizes Freguesia de Canha 
Área Urbana da Herdade do Duque Freguesia de Canha 
Monte do Escatelar Estrada Vendas Novas – Canha 
Monte do Montinho Estrada Vendas Novas – Canha 

                 Fonte: regulamento do PDMM – DR 1ª Série B, nº 27 de 1-2-1997. 
 

Actualmente e de acordo com o sítio do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), a 

casa da Quinta do Pátio de Água e a Ermida de Stº António, já se encontram classificadas como imóveis de interesse 

público, encontrando-se em vias de classificação, com despacho de abertura, a Ermida de São Sebastião e a Igreja 

de Nossa Senhora da Atalaia e Cruzeiros. Como tal apresenta-se de seguida (quadro nº 58) a listagem actual, com os 

imóveis classificados ou em vias de classificação, de acordo com a sua categoria de protecção e tipologia. 

 

           Quadro nº 58 – Património arquitectónico classificado ou em vias de classificação no concelho de Montijo. 

Designação 
Situação 

actual 

Categoria de 

protecção 
Freguesia Categoria/Tipologia Imagem 

Igreja Matriz do 

Divino Espirito 

Santo 

Classificado 

(IIP) Imóvel de 

Interesse 

Público 

Montijo 
Arquitectura religiosa / 

Igreja 

 

Igreja da 

mesiricordia do 

Montijo 

Classificado 
(IIP) Imóvel de 
Interesse 
Público 

Montijo 
Arquitectura religiosa / 

Igreja 

 

Casa da 

Quinta do 

Pátio de Água 

e Ermida de 

Santo António 

Classificado 
(IIP) Imóvel de 
Interesse 
Público 

Montijo 
Arquitectura mista / 

Conjunto 
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Igreja de São 

jorge e Ermida 

de Nossa 

Senhora da 

Piedade 

Classificado 

(IIP) Imóvel de 

Interesse 

Público 

Sarilhos 

Grandes 

Arquitectura religiosa / 

Igreja 

 

Igreja 

paroquial de 

Nossa Senhora 

da Oliveira 

Classificado 

(IIM) Imóvel de 

Interesse 

Municipal 

Canha 
Arquitectura religiosa / 

Igreja 

 

Fontanário de 

Pegões Velhos 
Classificado 

(IIM) Imóvel de 

Interesse 

Municipal 

St.º Isidro de 

Pegões 

Arquitectura civil / 

Fontanário 

 

Ermida de São 

Sebastião 

Em vias de 

classificação 

Em vias de 

classificação 

(com 

despacho de 

abertura) 

Montijo 
Arquitectura religiosa / 

Ermida 

 

Igreja Nossa 

Senhora da 

Atalaia e 

Cruzeiros 

Em vias de 

Classficação 

Em vias de 

classificação 

(com 

despacho de 

abertura) 

Atalaia 
Arquitectura religiosa / 

Igreja 

    

            Fonte: IGESPAR. 
 

Ao nível do património, deverá ser actualizada a localização e estatuto de imóveis classificados, assim como de 

vestígios arqueológicos, promovendo a sua conservação. 

 

2.2.2 – Património arqueológico 
 

Os vestígios mais antigos da permanência humana no território do Concelho de Montijo foram encontrados próximo de 

Montijo, no território da BA6 e nas margens da Ribeira de Canha. Aí foram feitas recolhas de superfície em diferentes 

momentos e obtiveram-se alguns vestígios datados do Paleolítico Inferior e do Paleolítico Médio. A presença humana 

durante o período Neolítico não se encontra bem definida no concelho, exceptuando alguns vestígios na Atalaia e na 

área de Canha, onde foram referenciados monumentos Megalíticos do tipo cista. 

 
Da época Romana há registo de diversos vestígios na área de Canha, nomeadamente na Margem esquerda da ribeira 

na Herdade do Escatelar. Aí recolheram-se diversos materiais de superfície, nomeadamente fragmentos cerâmicos e 

materiais de construção, provavelmente oriundos de uma vila outrora existente no local. Da Baixa Idade Média 
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salienta-se a existência de duas estelas discóides em calcário, que serviam de cabeceiras de sepultura, provenientes 

da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira de Canha. 

 
Recentemente têm-se realizado sondagens na zona urbana de Montijo que proporcionaram a descoberta de alguns 

materiais de uso quotidiano da Idade Moderna, nomeadamente fragmentos de cerâmica comum, loiça vidrada e 

faiança. (Figura nº 25 e 26). 

 

Figura nº25 – Património arqueológico existente no território Oeste. 

 
             Fonte: CMM. 

 
Figura nº26 – Património arqueológico existente no território Este. 

 
         Fonte: CMM. 
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3 - TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES
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3.1 – Infra-estruturas de transporte 
 

3.1.1 - Orientações e hierarquia de planos 
 
Ao nível das infra-estruturas de transporte, o PDMM deverá transpor e adaptar todas as orientações pertinentes que 

constam de instrumentos de hierarquia superior e com incidência no território do concelho. 

 
Deste modo, refira-se que as directrizes constantes em instrumentos como o PROTAML, ou as de cariz sectorial, como o 

Plano Rodoviário Nacional, entre outros, deverão influir sobre as orientações estratégicas para o território e a 

implementação do PDMM, que deverá estar em concordância com os mesmos. 

 
O PROTAML determina, essencialmente, a elaboração de um Plano Metropolitano de Transportes (PMT), no qual 

deverão estar incluídos: 

 
• Esquema Director de Infra-estruturas Metropolitanas de Transportes. 

• Planos de Mobilidade e Deslocações Urbanas. 

 
Por outro lado, a opção pela localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), na freguesia de Canha, veio imprimir 

uma urgência no processo de decisão sobre as acessibilidades entre as margens e em particular, exige que a ligação 

multimodal entre o NAL e a cidade de Lisboa, entendida como o centro da área metropolitana, se possa garantir com 

toda a segurança, permanência e funcionalidade. 

 
Actualmente, existem na cidade de Lisboa duas pontes com três corredores (dois rodoviários e um ferroviário). Na 

discussão de cenários prefiguram-se mais três pontes: 

 
• Beato/Montijo, com a valência ferroviária que complementa o eixo da Ponte Vasco da Gama. 

• Chelas/Barreiro onde se equacionam um corredor ferroviário e um corredor rodoviário. Era pertinente, neste 

eixo, questionar a pertinência de concentrar os dois modos numa única ponte ou de os instalar em pontes 

estruturalmente separadas. 

• Algés/Trafaria, apenas com a valência rodoviária com a função de reduzir a carga sobre a ponte 25 de Abril e 

dar continuidade à CRIL para a margem sul. 

As tensões entre as duas margens do Tejo são crescentes no que diz respeito ao sector dos transportes e 

necessariamente terá de haver uma resposta ao congestionamento das pontes existentes e aos riscos inerentes a 

pontes extremamente longas. Neste contexto, pode-se dizer que as pontes nunca serão demais, ou melhor dizendo, 

considerando a distância entre as duas margens, as pontes serão sempre insuficientes. 

 
É sustentável que estas pontes e outras que porventura venham a aparecer, não se apresentem como alternativas 

umas em relação às outras mas todas elas como necessidades incontornáveis, centrando-se a discussão na 

programação da construção de todas elas. O que está de facto em discussão é qual a ordem sequencial e a 

calendarização das construções e o regime e o modo de exploração. 

 
Assim, a revisão do PDMM ora iniciada deverá assegurar que neste instrumento passarão a estar incluídas as questões 

relacionadas com a problemática da acessibilidade e dos transportes, tendo em conta objectivos de racionalização 

do sistema, da melhoria de serviço, do crescimento da utilização dos transportes colectivos e da integração das 

cadeias logísticas, tal como fixado nestes instrumentos. 
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3.1.2 – Infra-estruturas de rede rodoviária 
 

3.1.2.1 – Morfologia da rede fixada no PDMM 
 

No relatório técnico de Estudos de Caracterização Demográfica e Social, Económica, das Infra-estruturas Urbanas e 

Factores de Degradação do Ambiente do PDMM – volume III – constata-se que a caracterização morfológica da rede 

viária do concelho em 1992, era marcada pelo conjunto de Estradas Nacionais (EN), Estradas Municipais (EM) e 

Caminhos Municipais (CM) que resultaram do sistema baseado no Plano Rodoviário Nacional de 1944. A rede de 

Estradas Nacionais existente nos dois territórios do concelho estabelecia as principais ligações regionais, contabilizando 

uma extensão de 77,1 km. O conjunto das vias municipais (EM e CM), incluindo o conjunto de vias municipais não 

classificadas, contabilizava uma extensão de 177 km, distribuídas em 74.34Km (42%) no território Oeste e 102.66Km (58%) 

no território Este. 

 

Quadro nº 59 – Rede rodoviária presente no concelho, 2007. 
Designação Ligação Freguesias Extensão (km) 

Rede Local    

EN 4 Av. Garcia da Orta (Montijo) /Limite 
concelho 

Montijo, Afonsoeiro, Atalaia, St.º 
Isidro de Pegões, Pegões 19,15* 

EN 5 R. José Joaquim Marques (Montijo) 
/Limite Concelho 

Montijo, Afonsoeiro, Alto 
Estanqueiro Jardia 5,36 

EN 10 Limite concelho/Limite concelho Canha, Pegões, St.º Isidro de 
Pegões 21,18 

EN 11 EN-5/Av. República (Lançada) Alto Estanqueiro Jardia, Sarilhos 
Grandes 0,47 

EN 251 EN-10/Limite concelho Canha 8,68 

EN 251-1 EN-251/Limite concelho Canha 12,56 

EN252 EN-5/Limite concelho Alto Estanqueiro Jardia 3,50 

IC32 Limite concelho/Limite concelho 
Montijo, Afonsoeiro, Alto 
Estanqueiro Jardia, Sarilhos 
Grandes 

7,63 

Total EN   78,53 

Rede Supra Local    

A12 Limite concelho/Limite concelho Montijo 3,56 

A13 Limite concelho/Limite concelho Canha, St.º Isidro de Pegões 21,75 

Total A 
 
 

  25,31 

Rede Municipal    

EM 501 R. Dr. Manuel da Cruz Júnior 
(Montijo) /Limite concelho Montijo 1,79 

EM 502 Limite concelho/EN-5 Atalaia, Alto Estanqueiro Jardia 4,33 

EM 503 Estrada Velha da Lançada/Av. 
República (Lançada) Sarilhos Grandes 0,8 

EM 503-1 Rua da Agricultura/Rua Porto da 
Hortinha Sarilhos Grandes 0,42 

EM 504 Rua Machado Santos/Limite do 
Concelho Sarilhos Grandes 0,77 

EM 519 Av. 25 Abril (Pegões) /EN-4 Pegões 3,41 
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EM 533 Limite concelho/EN-252 (Taipadas) St.º Isidro de Pegões, Canha 12,12 

EM 563 Av. Barbosa de Bocage/R. Fernando 
Pessoa (Bairro Areias) Montijo 1,37 

EM 574 Estrada de Malpique/CM-1023 Sarilhos Grandes 2,04 

Total EM   27,05 

CM 1004 Limite concelho/EM-501 Montijo 4,19 

CM 1005 Av. Capitão Salgueiro Maia 
(Montijo) /Limite concelho Montijo 1,46 

CM 1007 EN-5/EM-502 Afonsoeiro, Alto Estanqueiro Jardia, 
Atalaia 3,09 

CM 1021 CM-1004/Limite do concelho Montijo 0,42 

CM 1023 EM-504/Limite concelho Sarilhos Grandes 6,48 

CM 1024 Limite concelho/Limite concelho Alto Estanqueiro Jardia, Sarilhos 
Grandes 2,49 

CM 1026 Estrada da Charnequinha/EN-252 Alto Estanqueiro Jardia  2,05 

CM 1123 Limite concelho/a determinar Atalaia  1,56 

CM 1124 Limite concelho/EN-5 Alto Estanqueiro Jardia 1,97 

CM 1129 EN-4/Limite concelho Atalaia 1,13 

CM 1032 Limite concelho/EM-533 Santo Isidro Pegões 6,72 

CM 1034 Limite concelho/EN-4 Santo Isidro Pegões 4,9 

CM 1035 R. da Liberdade (Canha)/outros 
caminhos Canha 2,7 

CM 1036 Av. 25 Abril (Santo Isidro Pegões) 
/Av. 25 Abril (Pegões) St.º Isidro de Pegões, Pegões 5,29 

CM 1037 Av. 25 Abril (Pegões) /outros 
caminhos Pegões 3,5 

CM 1127 EM-533/R. António Sérgio (Canha) Canha 2,14 

CM 1128 
 
 
 
 

Estrada das Barreiras/Estrada 
Circunvalação Canha 3,36 

Total CM   53,45 

 
Estrada Broega 

 
Av. 5 de Outubro (Sarilhos Grandes) 
/Limite concelho 

 
Sarilhos Grandes 

 
0,57 

    

Estrada Charnequinha CM-1124/Bairro Boa Esperança Alto Estanqueiro Jardia 2,53 

Estrada Malpique Av. República (Lançada) /EM-574 Sarilhos Grandes 1,52 

Estrada Pau Queimado EN-5/CM-1007 Afonsoeiro  1,41 

Estrada Paulinos Av. 5 de Outubro (Sarilhos Grandes) 
/Limite concelho Sarilhos Grandes 2,47 

Estrada Peixe Av. Rovisco Pais (santo Isidro de 
Pegões)/ EN-10 St.º Isidro de Pegões, Canha 5,41 

Estrada Seixalinho 
R. Dr. Manuel da Cruz Júnior 
(Montijo) /Cais Fluvial do Seixalinho 
(Montijo) 

Montijo 1,98 

Estrada Maria Vicente Caminho Silvestre José/R. da Tocan 
(Carrapatal) Canha 1,75 

Estrada Gil Vaz EM-1035/EM-1127 Canha 1,52 
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Estrada Vale Emponsos Caminho dos Veríssimos/Largo da 
Fonte Velha (Boavista) Canha 1,21 

Estrada Foros do Azinhal Estrada das Barreiras/Estrada da 
Sesmaria (Boavista) Canha 0,98 

Estrada Sesmaria Estrada dos Foros do Azinhal/CM-
1128 (Boavista) Canha 0,6 

Estrada Pinheiro EN-252/outros caminhos Alto Estanqueiro Jardia 1,38 

Estrada Carretas Aceiro Municipal/Estrada da 
Charnequinha Alto Estanqueiro Jardia 1,32 

Estrada dos Brejos Estrada da Charnequinha/EN-5 Alto Estanqueiro Jardia 0,48 

Outros Caminhos   25,13 

Total   209,47 
             Fonte: CMM. 

 

A diferença existente entre uma dinâmica territorial predominantemente urbana e outra mais rural, associada à 

caracterização socio-urbanística dos dois territórios do concelho, traduz no volume II e volume III do PDMM, a descrição 

de uma estrutura morfológica viária diferente para cada território do concelho. 

 
No território Oeste, o relatório caracteriza uma situação em que as estradas nacionais (EN4, EN5 e EN119) se inserem 

radialmente na malha urbana da cidade, configurando uma estrutura radial acentuada pela ausência de vias 

circulares que assegurem uma eficaz distribuição do tráfego. 

 
No território Este o relatório caracteriza a rede viária como uma estrutura assente nas estradas nacionais EN4 e EN10, 

em que o cruzamento de ambas determina a existência de um lugar central neste território – Pegões – e a EN4 assume 

maior importância, ao estabelecer a ligação entre o território Este e Oeste. O volume III do PDMM refere ainda que a 

estrutura da rede viária neste território não configura um sistema de malha viária fechada que assegure a distribuição e 

permeabilidade do território, em especial nas áreas urbanas dos principais núcleos, apesar de se encontrarem 

asseguradas as ligações entre todos os núcleos urbanos do território Este. 

 
O estado geral de conservação das vias que integram a rede viária do concelho é descrito no volume III do PDMM, 

como estando em condições operacionais degradadas, quanto à natureza e estado de conservação dos pavimentos 

e insuficiente quanto ao dimensionamento do perfil transversal nas ligações e face ao volume de tráfego observado, 

sobretudo para Alcochete, Moita e Pinhal Novo. Ao nível do dimensionamento dos perfis transversais das vias 

pavimentadas, o documento salienta uma elevada percentagem de vias com largura inferior a 4,5m, 40% no território 

Oeste e 67% no território Este, 66% das quais apresentam o pavimento em mau estado, com maior incidência no 

território Este. 

 
Tendo em consideração a rede viária do concelho em 1992 (EN, EM, CM) e suas características técnicas, o volume III 

do PDMM aponta, de forma autocrítica, uma discrepância entre a classificação de algumas das vias referenciadas e 

sua efectiva utilização, evocando uma certa desactualização do quadro identificado. Cumulativamente, atestando o 

grau de incerteza do relatório de 1992 sobre a nova estrutura viária do concelho, verifica-se por exemplo, que a 

temática da Ponte Vasco da Gama constava através da formulação de cenários com traçados alternativos, nos quais 

subsistiam dúvidas quanto à classificação das vias e articulação da nova ponte com o sistema viário a definir para a 

margem sul do Tejo. 

 
Para melhor enquadrar as dúvidas que foram subsistindo durante o período de execução do PDMM, quanto à 

legibilidade da nova estrutura viária e enquadramento do programa das novas acessibilidades a definir para o território 
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do concelho, face à execução da nova ponte, importa estabelecer uma comparação entre os vários documentos 

fundamentais do PDMM. Assim, enquanto no volume II do Relatório descritivo e propositivo do PDMM se define uma 

hierarquia para a rede viária assente em dois tipos de rede: 

• Rede básica, que assegura uma forte conexão entre os principais pólos ou nós do sistema concelhio e regional. 

• Rede local, que assegura a acessibilidade interna a cada zona, garantindo a distribuição do tráfego no interior 

das malhas viárias formadas pelas vias de nível superior. 

 

      Figura nº 27 – Estrutura hierárquica, definida em PDMM, da rede rodoviária no concelho de Montijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PDMM, 1995. 
 

A caracterização funcional e técnica descrita no volume II do PDMM para a gradação hierárquica das vias, configura 

um sistema complexo de operacionalizar, que parte de um modelo teórico e estabelece uma proposta hierárquica 

predefinida com extensos requisitos funcionais (principais e secundários), onde se torna difícil a distinção entre as várias 

categorias pré-definidas. O sistema hierárquico proposto no volume II do PDMM, não possui uma aplicação directa 

com as características de cada via e sua utilização, dificultando o enquadramento e classificação das vias existentes 

no concelho.  

 
Neste contexto, o documento não veio a estabelecer qualquer correspondência entre todas as vias existentes no 

concelho e o sistema hierárquico proposto, com excepção da rede básica (supra-municipal), cuja constituição 

propunha integrar o IC3, IC11, IC13 e EN4. 

 
Da análise das peças desenhadas do PDMM, designadamente da planta de caracterização do PDMM – Rede básica 

de Infra-estruturas Rodoviárias (Esc. 1:25000), território Este e Oeste, verifica-se que a metodologia representada indica 

Rede

Local

Rede

Básica

Compete-lhe assegurar a
acessibilidade interna a cada
zona, garantindo a colecta e
distribuição de tráfego no
interior das malhas viárias
formadas pelas vias de nível
superior

Compete-lhe assegurar, não só
as ligações do concelho com a
região, mas também
proporcionar ligações fluídas
entre os principais pólos
geradores de tráfego no
concelho.

1.º Nível 2.º Nível 3.º Nível

Vias com elevada 
capacidade, 
velocidade e 
condições de 

segurança que 
devem assegurar o 
atravessamento do 

concelho, bem como 
as ligações deste 
com os principais 

pólos do país e 
região

Vias com elevada 
capacidade, 
velocidade e 
condições de 

segurança que 
asseguram as 

principais ligações 
concelhias e com os 
concelhos vizinhos, 
dando continuidade 

às de 1º Nível

Vias que, com 
significativa 

capacidade e 
condições de 

segurança, 
asseguram a 

distribuição e colecta 
do tráfego entre as 
diferentes zonas 

funcionais do 
concelho e sua 

ligação às de 2º nível
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uma rede viária estruturante para a cidade de Montijo, com base num sistema de vias circulares que asseguram 

espaços/corredores não comprometidos pelo aumento das áreas urbanas e urbanizáveis previstas no PDMM, 

favorecendo as deslocações radiais que inicialmente caracterizavam a estrutura viária (EN4, EN5, EN119).  

 

        Figura nº 28 – Principais vias da rede rodoviária do território Oeste segundo relatório do PDMM. 

 
Fonte: CMMM. 
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     Figura nº 29 – Principais vias da rede rodoviária do território Este segundo relatório do PDMM. 

 
Fonte: CMMM. 

 

Como referido anteriormente, o regulamento do PDMM, publicado no Diário da República n.º 27 – I série B – de 1 de 

Fevereiro de 1997 (art.º 40.º, RPDMM), veio mais tarde fixar uma estrutura diferente, associada a três categorias de 

espaço canal de infra-estrutura (quadro n.º 60). 

 

 Quadro nº 60 – Categorias de espaço-canal de infra-estrutura, segundo o regulamento do PDMM. 
Classe de espaço Categorias de espaço 

Espaço-canal de 
infra-estrutura 

a) Acesso à nova ponte, constituído pela plataforma e faixa de reserva do 
acesso sul ao novo atravessamento rodoviário do rio Tejo; 

b) Rede nacional de estradas, constituída pelas plataformas e faixas de 
reserva de estradas do Plano Rodoviário Nacional (classificadas e 
desclassificadas); 

c) Rede municipal de estradas e caminhos, constituídas pelas plataformas e 
faixas de reserva de estradas e caminhos da rede municipal. 

       Fonte: PDMM. 
 

Esta estrutura, tal como as que se apresentam nos relatórios do PDMM, não encontra total correspondência com a 

definida em Plano Rodoviário Nacional, quer na sua hierarquia, quer nas suas funções. O PRN actualmente em vigor 
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(PRN 2000, decorrente do DL 222/98 e da Lei 98/99) apresenta as seguintes características para a rede viária e sua 

hierarquia. 

 
   Quadro nº 61 – Hierarquia e funcionalidade da rede rodoviária, segundo PRN 2000. 

Designação Função Observações 

Rede Nacional 

Fundamental 

 

Integram a lista de Itinerários Principais (IP), que servem os 

centros urbanos de interesse supra distrital e asseguram a 

sua ligação aos principais portos, aeroportos e fronteiras. 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos seus níveis de serviço, 

qualquer estrada da Rede 

Nacional pode ser dotada de 

características de auto-estrada 

 

 

 

Rede Nacional 

Complementar 

Integra as listas de Itinerários Complementares (IC) e 

Estradas Nacionais (EN), que asseguram a ligação entre a 

rede nacional fundamental e os centros urbanos de 

importância concelhia e supra concelhia. São as vias de 

interesse regional e de acesso às Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e Porto. 

 

Estradas Regionais 

Asseguram as comunicações públicas de interesse supra-

municipal e de forma complementar à rede nacional: 

 

• No desenvolvimento e serventia de zonas 

•  Fronteiriças, costeiras ou outras com interesse 

turístico 

• Na ligação entre agrupamentos de concelhos 

que constituem unidades territoriais 

• Na continuidade das estradas nas mesmas 

condições 

 

 

Rede Municipal 

Estradas não incluídas no plano, de anterior 

responsabilidade da JAE e incluídas em protocolos de 

passagem para gestão municipal 

 

                Fonte: PRN, 2000. 
 

A estrutura regulamentar definida em PDMM, como se verá adiante, fixou numa última etapa, o novo sistema viário 

resultante do programa de acessibilidades à nova ponte, todavia, congregando num mesmo artigo as infra-estruturas 

básicas (oleodutos, gasodutos, redes de distribuição e linhas de alta tensão) e as infra-estruturas de transportes 

(estradas nacionais, vias municipais, e vias férreas). Do ponto de vista regulamentar, a junção de todas estas infra-

estruturas e, cumulativamente, a afectação de vários tipos de vias (IC, EN, EM e CM) a uma classe de espaço com 

subdivisões em várias categorias, tal como acontece na estrutura de classificação e afectação de espaços do PDMM, 

não concorre directamente para a legibilidade da rede viária do Plano.  
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Quadro nº 62 – Categorias de espaço-canal de infra-estrutura previstos em PDMM para as redes rodo e ferroviárias, por freguesia do 
concelho de Montijo (Km). 

Freguesia Acesso a nova 
ponte sobre o Tejo 

Rede nacional 
estradas 

Rede municipal de 
estradas e caminhos 

Rede 
ferroviária 

Total 

 
Território Oeste 3,54 32,63 65,71 7,48 109,36 
Afonsoeiro 0 7,64 7,41 2,35 17,4 
Alto Estanqueiro 
Jardia 

0 8,93 8,21 4,09 21,23 

Atalaia 0 3,25 4,11 0 7,36 
Montijo 3,54 7,14 36,83 1,04 48,55 
Sarilhos Grandes 0 5,67 9,15 0 14,82 
Território Este 0 55,85 81,41 8,38 145,64 
Canha 0 37,52 21,42 4,48 63,42 
Pegões 0 8,5 19,54 3,9 31,94 
St.º Isidro de Pegões 0 9,83 40,45 0 50,28 

Concelho 3,54 88,48 147,12 15,86 255 
Fonte: PDMM. 

 

Para melhor se perceber o encadeamento propositivo da estrutura viária fixada nas cartas do PDMM face às 

dificuldades operativas de representação da rede viária complementar programada pela Administração Central, 

cabe referir que estas não representam exactamente a estrutura definida no RPDMM, nem nos Estudos Técnicos de 

Caracterização. Confirmando a incapacidade de traduzir no plano a rápida transformação do território do concelho 

operada através da construção de novas vias verifica-se, a título de exemplo, que enquanto o traçado previsto para 

as novas acessibilidades no território Oeste do concelho se encontra representado em versão de infra-estrutura viária 

proposta, o traçado do IC11, que atravessa o território Este, e da variante à EN4 em Pegões, referenciada no volume II, 

não possuem qualquer representação nas peças desenhadas que integram o PDMM. Em sentido contrário salienta-se a 

demarcação das variantes de Sarilhos Grandes e da Atalaia, esta última parcialmente construída, ambas 

representadas nas cartas das áreas urbanas do PDMM – F4W1 e F4W2 – não havendo, todavia, qualquer referência a 

estas no Volume II e no Regulamento do PDMM. Assim, a proposta de traçado das principais vias supra-municipais e 

demais vias projectadas, representam no PDMM uma solução desenhada que cristalizou com o próprio plano, uma 

situação que materialmente não corresponde à realidade construída.  

 

3.1.2.2 – Nível de execução e a situação actual 
 

O concelho de Montijo apresenta hoje um conjunto de acessibilidades que representam uma significativa melhoria, em 

comparação com a situação existente à data de realização do PDMM. 

 
Durante o período de vigência do plano, o concelho passou de uma situação em que as conexões internas da rede 

viária se processavam principalmente entre concelhos vizinhos, geograficamente mais próximos, através de uma rede 

hierarquizada de estradas nacionais, estradas e caminhos municipais. Hoje, o concelho beneficia de uma ligação 

rodoviária directa a Lisboa através da ponte Vasco da Gama e de todo um conjunto de infra-estruturas rodoviárias 

complementares, que configuram um quadro de acessibilidades marcado por uma rede supra-local (A2, A12, IC32), 

sobreposta ao território do concelho. 

 
As dinâmicas de mudança induzidas no sistema viário do concelho durante o período de vigência do PDMM, fizeram 

com que este se tornasse num dos sectores em que o plano registou maiores alterações. As múltiplas referências e 

linhas metodológicas distintas dos vários documentos do plano e a transformação operada, divergem da execução 

prevista, determinando uma estrutura morfológica da rede viária do concelho com uma expressão territorial complexa, 

que carece de nova redefinição. 
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Exemplificando a disparidade clara entre o que se encontra preconizado em PDMM e o que, de facto, se veio a 

concretizar, observa-se a proposta de um plano de acção para a rede rodoviária, assente em três fases distintas 

(quadro nº 63). 

 
  Quadro nº 63 – Plano de acção para a rede rodoviária, segundo Volume V do Relatório do PDMM. 

Fase Duração Objectivo Acções 

Fase 1 3 anos 
Medidas de gestão e dotação da 
estrutura viária básica das 
características inerentes ao seu nível. 

Reabilitação de pavimentos;  
 

Remodelações físicas;  
 

Semaforização de cruzamentos; 
 

Introdução de sentidos únicos;  
 
Restrição/regulamentação de estacionamento. 
 

Fase 2 5 anos 
Novas infra-estruturas com abertura 
do IC-13 e do IC-11, bem como 
melhoria da EN-4. 

 
Concretização das vias de 2º e 3º níveis no território 
Oeste;  
 
Intervenções nas vias de 2º e 3º níveis decorrentes da 
concretização do IC-11 e EN-4; 
 
Possibilidade de reformulação da circular exterior, 
caso se concretize o desenvolvimento portuário no 
âmbito do Porto de Lisboa (previsto em Plano 
Estratégico do Porto de Lisboa. 
 

Fase 3  Reforço da acessibilidade a 
Setúbal. 

Concretização do IC-3, ligação a Setúbal 
(possibilidade desta acção ser passada para a Fase 2, 
caso se opte pela construção da ponte no corredor 
Sacavém-Montijo);  
 
Prioridade em completar as vias de 2º e 3º níveis no 
território Este; Desnivelamento de alguns cruzamentos 
na circular exterior. 

                Fonte: PDMM, 1995. 
 

Como se pode verificar pela análise do quadro anterior, a intenção de desenvolvimento da rede rodoviária foi 

baseada em pressupostos diferentes dos que actualmente se verificam, tendo, inclusive, algumas limitações 

fundamentais. Por exemplo, não havia a certeza da localização da Ponte Vasco da Gama, nem a sua ligação à rede 

do concelho ou da região, bem como a não concretização das infra-estruturas portuárias afectas ao Porto de Lisboa.  

 

O desenvolvimento da rede rodoviária que actualmente serve o concelho, foi-se concretizando faseadamente e 

adaptando a um contexto que se alterou profundamente num hiato de tempo relativamente curto e que alterou toda 

a dinâmica em que o concelho se inseria. Para tal, muito contribuíram a abertura da ponte, bem como a conclusão do 

IC-32, no território Oeste e a abertura da A-13, no território Este, que liga Santarém à Marateca e conta com um nó na 

freguesia de Santo Isidro de Pegões. Estas alterações motivaram efeitos multiplicadores cujos processos ainda se 

desenrolam e cujas consequências se encontram por analisar. A figura que se apresenta seguidamente representa a 

evolução desta rede, face ao que se verificava na altura da elaboração do PDMM. 

 
Este confronto permite percepcionar como as grandes vias que atravessam o concelho se relacionam com as redes 

local e municipal, bem como avaliar o desenvolvimento destas e a sua adaptação às novas infra-estruturas. 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      149 

          Figura nº30 – Rede rodoviária actual, no território Oeste. 

 
            Fonte: SIGM2007. 

 

          Figura nº31 – Rede rodoviária actual, no território Este. 

 
       Fonte: SIGM2007. 

 

As novas acessibilidades geradas a partir do território Oeste e a existência de dois nós rodoviários de entrada/saída na 

rede fundamental metropolitana criaram uma acessibilidade muito directa, induzindo a urbanização de novas áreas 

consideradas periféricas relativamente ao centro da cidade e atraíram a instalação de actividades económicas que 

criaram uma nova centralidade no território: o centro comercial “Fórum Montijo”. A articulação viária estabelecida 
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pela nova ponte e IC32, desenha no território uma linha delimitadora de perímetro da cidade de Montijo de forte 

impacto funcional e visual. 

 
No seguimento destas novas acessibilidades e das dinâmicas urbanas geradas, verificou-se que, em áreas próximas de 

novas vias de acesso, o crescimento urbano do território integrou parcialmente alguns troços de estradas nacionais, 

dando origem a vias inseridas em meio urbano, como é o caso da avenida Garcia da Horta na EN4 e da EN4-1. 

 

No território Oeste, durante o período de vigência do PDMM, a execução parcial do troço da via “marginal sul” que 

garante a ligação a uma via circular interna e de parte dos troços previstos, tais como as vias circulares da cidade de 

Montijo (entre a EN5 e o Bairro Esteval), permitem actualmente percorrer a cidade de forma contínua favorecendo a 

distribuição de tráfego entre sectores nascente e poente da cidade, melhorando a sua articulação e 

complementaridade, resolvendo problemas circulatórios do passado. 

 
Decorridos que estão dez anos após a abertura da Ponte Vasco da Gama, detecta-se que o movimento pendular 

entre Montijo e Lisboa regista caudais de ponta ao princípio do dia e ao fim da tarde que causam grandes transtornos 

à população, a ponto de justificar uma intervenção na rede de acessibilidades ao IC32 e A12.  

 
Os actuais nós de ligação entre o IC-32 e A-12, bem como as ligações de Montijo e Alcochete ao IC-32, não terão tido 

em consideração a inserção destes dois concelhos numa lógica de movimentos pendulares entre estes e Lisboa, uma 

vez que, com as actuais ligações, os respectivos centros urbanos permanecem colocados numa posição demasiado 

subalternizada.  

 
As saídas existentes nas freguesias de Montijo, Afonsoeiro, Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia, confluem na actual circular 

externa de Montijo, acabando esta por ter uma única ligação ao IC-32, feita através da Rotunda das Portas da 

Cidade. Deste modo, verifica-se a total insuficiência infraestrutural desta rede, que serve não só estas freguesias, como 

também S. Francisco, em Alcochete, todo o tráfego proveniente da EN4 e indirectamente da EN11 e de Pinhal Novo, 

em Palmela (de onde se origina o tráfego ao longo da EN252), utilizando o mesmo nó de acesso ao IC-32. Deste modo, 

considera-se que a solução para melhorar as acessibilidades à cidade reside na criação de vias alternativas para saída 

e entrada na cidade de Montijo. 

 
O nó de ligação entre a A12 e o IC32 tem como funções primordiais (e o seu posicionamento decorre directamente 

destas), em termos de trânsito radial, exercer uma função de uma das grandes saídas/entradas na rede fundamental 

da AML, permitindo grandes fluxos de saída para Setúbal e também para os destinos a Sul, ou para o eixo que liga à 

fronteira em Caia. É, em primeiro lugar, uma ligação estrutural da AML com o seu exterior, que beneficia uma ligação 

directa inter-regional entre o Norte e o Sul do litoral. Por outro lado, exerce uma funcionalidade de fecho do anel 

regional que circunscreve o núcleo da AML, entre as duas pontes sobre o Tejo, favorecendo as ligações 

radioconcêntricas de ligação interna na AML, sendo este o nó que o veio fechar. 
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Figura nº 32 – Infra-estruturas de transporte na AML. 

 
      Fonte: PROTAML 

 

A terceira função que lhe acresce e à qual acaba por não dar resposta, prende-se com os movimentos pendulares 

gerados localmente nos concelhos de Montijo e Alcochete, cuja ligação a Lisboa se estreitou em grande medida 

desde a construção da Ponte. No que diz respeito ao concelho de Montijo e ao núcleo urbano de Montijo/Afonsoeiro, 

o único acesso existente ao IC32 é insuficiente, indirecto e distante, para fazer face às deslocações casa-trabalho 

geradas localmente. O carácter radioconcêntrico da rede rodoviária basilar do núcleo urbano de Montijo/Afonsoeiro 

não pode verter para uma única saída – indirecta – para a Ponte/A12, obrigando o trânsito pendular a percorrer todos 

os anéis que circunscrevem a cidade até ao único nó de acesso a mesma. 

 
Deste modo, verifica-se que, em primeiro lugar, o nó de ligação entre a A12 e o IC32 tem duas finalidades primordiais, 

as quais cumpre sem problemas, à qual se deve acrescentar uma terceira, que lhe é incutida e que, por não ter sido 

prioritária na composição da rede, não satisfaz. 

 
Deste modo, pretende a Câmara Municipal, mediante proposta já apresentada à Lusoponte, a abertura de um novo 

acesso à Ponte Vasco da Gama, tal como se encontra descrito na figura nº 33. A resolução de situações de conflito e 

constrangimentos na rede que serve o concelho terá que ser uma das preocupações em sede de revisão para fazer 

face ao desenvolvimento urbano, nomeadamente do território Oeste do concelho. 
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       Figura nº 33 – Propostas para novo acesso à Ponte Vasco da Gama. 

 
        Fonte: SIGM, 2007. 

 

O território Este, encontra-se relativamente distanciado deste sistema de acessibilidades (Ponte, A12). Todavia, verifica-

se que os processos iniciais de transformação deste território também estão associados ao desenvolvimento urbano do 

território Oeste e com a entrada em funcionamento da Ponte Vasco da Gama. 

 
Neste território a nova acessibilidade gerada a partir do IC11 e do nó viário que estabelece com a EN4, não se 

encontra representada nas peças desenhadas do PDMM. Apesar disto, a sua construção veio alterar profundamente 

as condições de acessibilidade, configurando uma nova matriz para o desenvolvimento deste território com reforço da 

posição estratégica do concelho na AML. A restante rede mantém um carácter de serviço aos aglomerados urbanos 

dispersos pelo território – Canha, Pegões, S.º Isidro – assente nos principais eixos que são a EN4 e EN10. 

 
No seguimento do processo de alteração da rede viária do concelho e perante a transformação da estrutura de 

acessibilidade operada durante a vigência do PDMM, as condições de circulação e consequente aumento do 

tráfego, resultam no aparecimento pontual de alguns problemas no sistema viário. Dada a importância e função 

estruturante que as vias principais adquiriram no território do concelho, urge diagnosticar em detalhe, no futuro, todas 

as situações críticas com o objectivo garantir a sua fluidez e a cuidadosa articulação com a envolvente, numa busca 

de enquadramento urbanístico/paisagístico, procurando atenuar impactos sonoros e poluentes. 

 
Estes aspectos, muito relacionados com a gestão urbanística do território e com a gestão da via pública, podem 

influenciar decisivamente qualquer proposta de planeamento da rede viária, que terá de considerar dinâmicas e 

anseios, através de intervenções pensadas no contexto de um projecto urbano à escala de área de intervenção 

integrada de cada parte que constitui a estrutura viária do concelho de Montijo.  
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Mapa nº 27 – Rede viária municipal (território Oeste). 
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Mapa nº 28 – Rede viária municipal (território Este). 
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3.1.3 – Infra-estruturas na rede ferroviária 
 

O concelho de Montijo encontra-se actualmente servido por infra-estruturas ferroviárias em ambos os territórios, ainda 

que apenas no território Este as mesmas estejam em utilização. No que diz respeito a esta rede, refira-se que a situação 

presente é sensivelmente a mesma do que à data de elaboração do PDMM. 

 

3.1.3.1 - Território Oeste 
 

O ramal que liga Montijo a Pinhal Novo encontrava-se, à data de elaboração do PDMM, já encerrado. No entanto, 

esta infra-estrutura foi salvaguardada neste plano, uma vez que se manteve o canal reservado à mesma, com vista a 

um futuro reaproveitamento que, até hoje, nunca se veio a concretizar. 

 
Desta infra-estrutura fazem, ainda, parte a estação de Montijo e os apeadeiros de Sarilhos Grandes e Jardia, que se 

encontram desactivados e sem qualquer conservação. Deste modo, toda a infra-estrutura ferroviária que servia o 

território Oeste encontra-se abandonada e em estado de grande degradação. 

 
Ao longo deste período, várias hipóteses de reabertura foram equacionadas sem, no entanto, se alcançar qualquer 

conclusão ou concretização de medidas. A abertura da linha suburbana que actualmente liga Pinhal Novo a Lisboa, 

via Ponte 25 de Abril, chegou a ser considerada como uma forte oportunidade para o aproveitamento do ramal 

Montijo-Pinhal Novo, inclusive em sede de PDMM. No entanto, com a abertura da Ponte Vasco da Gama, tal nunca se 

veio a concretizar. Este estudo de viabilidade nunca chegou a ser feito, conjecturando apenas os Estudos de 

Caracterização Técnica o eventual prolongamento do ramal até Alcochete, para o qual se procederia à reserva de 

uma faixa de 54 metros de largura, tal como projectado no Decreto 46788, de 23 de Dezembro de 1965. 

 
Poderá, igualmente, ser equacionada em estudo de viabilidade, a possibilidade desta linha ser aproveitada em forma 

de eléctrico rápido ou metro de superfície, à semelhança do que foi feito com o Metropolitano Sul do Tejo (MST), 

averiguando-se as ligações primordiais a explorar (Pinhal Novo-Palmela-Setúbal, com ligação à linha Fertagus em 

Pinhal Novo ou mesmo Sarilhos Grandes-Moita-Lavradio, com ligação ao MST em Lavradio). 

 

3.1.3.2 - Território Este 
 

O território Este encontra-se servido, em termos de infra-estruturas ferroviárias, por duas linhas com uma estação em 

Pegões-Gare (linha do Sul) e um apeadeiro em Canha (ramal Setil-Vendas Novas). 

 
Deve, no entanto, fazer-se referência ao facto de um dos possíveis traçados do TGV atravessar o território Este, a Sul de 

Pegões, ainda que não venha a efectuar nenhuma paragem no território do concelho. Estas hipóteses deverão ser 

equacionadas em sede de revisão do PDMM. 
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  Figura nº 34 – Traçado previsto para o TGV em território do concelho de Montijo. 

 
       Fonte: RAVE, SIGM, 2007. 

 

3.1.4 – Infra-estruturas portuárias 
 

Na altura em que foi elaborado o relatório do PDMM, o concelho de Montijo encontrava-se servido por duas infra-

estruturas portuárias, ambas localizadas na freguesia e Montijo: o Cais dos Vapores, vocacionado para o transporte de 

passageiros e o Cais do Seixalinho, vocacionado para o transporte de mercadorias. 

Nesta altura, contariamente ao que se veio a verificar, os documentos de caracterização do PDMM, previam melhorias 

nas condições de serviço para os passageiros no Cais dos Vapores, bem como nas condições de inter modalidade 

com o transporte rodoviário, público e privado, reforçando as condições de funcionamento e resposta deste 

equipamento. 

 
Relativamente ao Cais do Seixalinho, os documentos de caracterização do PDMM, referiam que esta infra-estrutura se 

encontrava desactivada, considerando-a uma boa alternativa para apoio ao sector industrial do concelho. 

 

Durante o período de análise (1997-2007), registou-se a transferência de valências do Cais dos Vapores para o novo 

terminal construído no Cais do Seixalinho, deslocando o interface rodo-fluvial para esta área do concelho. 

 
Deste modo, não se concretizaram as intenções de constituir um cais de mercadorias alternativo, sendo que, 

actualmente, o novo interface rodo-fluvial do Seixalinho é o único equipamento portuário fluvial em funcionamento. 
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3.1.5 – Infra-estruturas militares e aeroportuárias 
 

O concelho de Montijo encontra-se dotado de uma área de 3215,13ha integrada no PDMM na categoria de espaço 

de área de instalação de Defesa Nacional da classe de espaço de instalação de interesse público. Este espaço é 

constituído pela área de 846,67ha da Base Aérea n.º 6 (BA6) na freguesia de Montijo e pela área de 2368,46ha do 

Campo de Tiro de Alcochete (CTA), integrada na freguesia de Canha. 

 
No conjunto das instalações de interesse público, estas infra-estruturas têm uma enorme preponderância pela 

dimensão da área e pela centralidade da localização no território do Concelho, encontrando-se sob jurisdição do 

Ministério de Defesa Nacional e implicando a observância de zonas de protecção própria. No caso da BA6, a sua 

utilização está reservada a fins exclusivamente militares e a sua área representa 31,12% da freguesia de Montijo 

enquanto o CTA representa 11,2% da freguesia de Canha. 

 
No âmbito das infra-estruturas aeroportuárias situadas no concelho há que considerar as evoluções recentes sobre a 

localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), no Campo de Tiro de Alcochete. 

 
Neste sentido, salienta-se que os estudos de caracterização do PDMM (volume II – Relatório Descritivo e Propositivo do 

PDMM) referenciavam, em 1992, o projecto do NAL como uma das grandes realizações estruturantes com impacte 

sobre o território do concelho, referindo que se encontrava por definir a localização desta nova infra-estrutura, sendo 

de ponderar as alternativas de Rio Frio e Ota e ainda, complementarmente, as da Base Aérea do Montijo e do Campo 

de Tiro de Alcochete. 

 
Em Janeiro de 2008 foram apresentadas as conclusões do relatório elaborado pelo LNEC, que conclui que apesar da 

localização de um aeroporto internacional ser possível em ambas as localizações comparadas (Ota e CTA), a hipótese 

“Campo de Tiro de Alcochete” é preferencial na maioria dos factores analisados. 

 
A questão da urgência na construção de um Novo Aeroporto de Lisboa retoma novo destaque, deste modo, à luz das 

mais recentes decisões governamentais, o NAL virá a localizar-se maioritariamente na freguesia de Canha, segundo 

qualquer uma das implantações consideradas (H6A e H6B). Em ambas as localizações, mais de 90% da área ocupada 

ficará em Canha e o remanescente no concelho de Benavente, tal como se apresenta no mapa nº 29, que confronta 

as implantações consideradas face aos perímetros urbanos do território Este e à área ocupada pela CTA (informação 

extraída das plantas de condicionantes (F.3 E) e de ordenamento (F.1 E) do PDMM). 

 
Os polígonos de implantação representam rectângulos de 3x6km, denominados no estudo do LNEC como H6A e H6B, 

verificando-se que a localização proposta para estas áreas não conflitua com o enquadramento estabelecido no 

PDMM em vigor, dada a disponibilidade do espaço ocupado, a sua jurisdição administrativa e a caracterização do 

espaço envolvente. 

 
Na planta de ordenamento / perímetros urbanos do PDMM (F.1 E), a composição do território da freguesia de Canha 

caracteriza-se predominantemente pela classe de espaço florestal (66,7%) que constitui a envolvente ao perímetro do 

CTA, seguindo-se a classe de espaço agrícola (20%) e a classe de espaço afecto a instalação de interesse público 

(11,6%), que integra a área do CTA (2368,46ha) e do Centro de Retransmissão de Radiodifusão Sonora em Ondas 

Curtas da RDP (90,8ha). Comparando o peso das classes de espaço urbano, urbanizável e industrial na composição da 

freguesia de Canha, constata-se que estas áreas apenas correspondem respectivamente a 0,62%, 0,49% e 0,56% da 

freguesia, representando um conjunto de pequenos aglomerados rurais, dos quais se destaca o núcleo urbano de 

Canha (sede de freguesia) com 75,1ha e o núcleo das Taipadas, constituído por espaço urbano e industrial, que 

corresponde na planta de ordenamento (F.1 E) ao maior perímetro desta freguesia (150,5ha). 
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O padrão de ocupação do território Este, analisado através dos perímetros urbanos considerados no PDMM face ao 

espaço a intervencionar, identifica o Bairro de S. Gabriel (5,8ha), associado ao Centro de Retransmissão de 

Radiodifusão Sonora, como o perímetro urbano mais próximo (a 3,7km lineares), seguido da localidade de Taipadas (a 

6,5km lineares), Faias (a 8,6km lineares) e as sedes de freguesia de Canha (a 8,7km lineares), St.º Isidro de Pegões (a 

10,7km lineares) e Pegões (a 13,6 km lineares). 

 
Neste sentido, conclui-se que o PDMM é claro na disciplina urbanística adoptada, não existindo risco elevado de 

descontrolo urbanístico. Todavia, a construção do NAL toma especial importância na alteração da estrutura territorial 

de Canha, bem como nas freguesias de Pegões e St.º Isidro de Pegões, até aqui com algumas marcas de interioridade 

e estagnação económica e demográfica, uma vez que terá associados investimentos noutras acessibilidades, 

nomeadamente o TGV, e ainda novas acessibilidades rodoviárias, cujos traçados se encontram por confirmar, para 

além dos postos de trabalho directos e indirectos que serão gerados, criando efeitos multiplicadores que importa 

perceber como se farão sentir e como se processará o seu desenvolvimento. 

 

Este constitui, certamente, um importante marco de viragem no processo de Revisão do PDMM, uma vez que se está 

perante uma infra-estrutura de importância nacional, que implica alterações profundas em todas as condições até 

hoje previstas para as freguesias do território Este em particular, bem como para todo o concelho. A análise 

prospectiva e cenarizada que se seguirá a esta fase, surgirá já marcadamente influenciada por esta decisão, tal como 

sucedeu relativamente à construção da Ponte Vasco da Gama, cuja decisão surgiu durante os trabalhos de 

elaboração do PDMM vigente. 
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Mapa nº 29 – Infra-estrutura aeroportuária prevista. 
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3.2 - Transportes: oferta e procura 
 

3.2.1 – Transportes em modo rodoviário 
 

3.2.1.1 - Situação do PDMM 
 

Os Estudos de Caracterização da Rede Viária e Transportes do PDMM (Volume V), referem que os transportes colectivos 

rodoviários no concelho de Montijo, são assegurados principalmente pela Transportes Sul do Tejo (TST), embora a 

Rodoviária do Alentejo realize algumas carreiras que servem o território Este do concelho. 

 
O volume V do PDMM, indica que a promoção do transporte colectivo rodoviário passa pela implantação dos 

necessários equipamentos de apoio tendo em vista a melhoria das condições de segurança, conforto e comodidade 

dos utentes, bem como do ordenamento e ambientes urbanos. Neste entendimento propõe: 

 
• A construção de um Centro de Coordenação de Transportes (CCT), exigindo uma reserva de terreno de 1 

hectare na área central da cidade de Montijo de preferência junto ao Interface rodo-fluvial e próximo de um 

dos eixos envolventes do centro histórico da cidade, reunindo boas condições de acessibilidade, distribuição 

urbana e concelhia. O CCT deveria ser dimensionado, em 1990, com 11 lugares-cais integrando também, a 

possibilidade de existência de um parque de estacionamento de automóveis ligeiros em local próximo deste. 

• A construção de uma rede de abrigos para os passageiros dos transportes colectivos a desenvolver de acordo 

com a hierarquização da rede viária e a sua importância, em termos de utilização, das diferentes paragens. 

• A criação de corredores BUS nos eixos em que o volume de tráfego o justifique e a rede viária o permita. 

 
A abrangência territorial da oferta deste modo de transporte, traduz uma clara concentração da oferta no território 

Oeste do concelho, que contrasta com um limitado número de circulações no território Este. 

 
As carreiras que servem este território desenvolvem-se, principalmente, ao longo do eixo Alcochete-Montijo-Moita-

Barreiro, com relevância para a ramificação Montijo-Pinhal Novo-Setúbal e para Montijo-Atalaia-Passil. As maiores 

cadências das circulações registam-se nas carreiras Montijo-Samouco-Alcochete (20 minutos) e na carreira Montijo-

Barreiro (30 minutos). 

 
Para além das carreiras urbanas, apenas existe uma carreira – Montijo/Atalaia/Sarilhos (apeadeiro) – que se desenvolve 

totalmente no interior do concelho. As restantes asseguram ligações com os concelhos limítrofes, principalmente com 

Alcochete e Moita/Barreiro. 

 
As ligações existentes entre os dois territórios do concelho, com duas ligações diárias em cada sentido, com passagem 

em Pegões-Cruzamento, traduzem a fraca acessibilidade que as freguesias do território Este (Canha, St.º Isidro e 

Pegões) têm em relação à sede do concelho, verificando-se também que as freguesias de St.º Isidro de Pegões e 

Pegões possuem uma ligação em transporte colectivo rodoviário com Vendas Novas/Évora, ou com Setúbal/Lisboa, 

comparativamente à sede do concelho. 
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Quadro nº 64 – Oferta de carreiras de transportes colectivos rodoviários em 1988 no concelho de Montijo. 

Carreiras 
Número circulações diárias nos 2 sentidos 

Dias úteis Sábados Domingos e feriados 

Barreiro-Moita-Atalaia-Faias-Pegões – Pegões Cruz. -Vendas 

Novas-Évora. 
4 4 4 

Pegões Velhos -Pegões Cruz. -Vendas Novas 2 (1) --------- --------- 

Barreiro (Est.) – Montijo 104 86 72 

Alcochete – Montijo – Pinhal Novo -Setúbal (a) 

Alcochete – Montijo 

28 

6 (1) 

20 

2 (1) 

20 

---------- 

Alcochete – Samouco – Montijo 68 48 40 

Montijo-Atalaia-Passil-Foros do Trapo-Canha 4 (1) 4 (1) --------- 

Montijo – Atalaia – Passil 

Passil – Monte Laranjo 

Passil – Monte Pereiro 

28 (2) 

9 

4 (3) 

20 (3) 

5 

4 (3) 

12 

3 

--------- 

Montijo-Atalaia-Passil-Pegões Velhos-Pegões Cruzamento 4 

 
2 --------- 

Montijo-Sarilhos (apeadeiro) -Alto Estanqueiro-Rio Frio 6 (1) 2 4 

Montijo-Atalaia-Sarilhos (apeadeiro) -Montijo 6 ----------- ---------- 

Cais – Bairro da Bela Vista – Cais (b) 28 8 --------- 

Cais – Bairro do Areias – Cais (b) 40 10 18 

Cais – Bairro Corte Esteval – Cais (b) 14 4 ---------- 

Cacilhas-Setúbal-Pegões-Vendas Novas-Estremoz 2 1 1 

Pegões Cruz. -Taipadas-Canha-Abegoaria-Vendas Novas 2 (1) -------- --------- 

Canha – Coruche 2 -------- -------- 

Évora-Vendas Novas-Pegões Cruz. -Pegões est. -Setúbal-

Lisboa 
20 10 10 

(1) 2 Das circulações só se realizam em período escolar                                                             

(2) 6 Das circulações só se realizam em período escolar 

(3) 4 Das circulações só se realizam em período escolar 

(a)   8 Das circulações têm origem/destino em Santarém (4 em cada sentido) 

(b)  Carreiras urbanas 

                    Fonte: PDM de Montijo. 

 

3.2.1.2 – Caracterização da oferta 
 

Tal como já foi referido, a concessão de carreiras que efectuam o transporte público colectivo suburbano de 

passageiros é dominada pela empresa Transportes Sul do Tejo (TST), para além da empresa Rodoviária do Alentejo, que 

assegura algumas ligações a localidades no território Este. 

 
Este operador assegura as ligações a Lisboa, entre os núcleos urbanos da restante área metropolitana e as ligações 

urbanas internas. Observando-se a evolução da rede de carreiras durante o período de vigência do PDMM, constata-

se um aumento significativo da extensão da rede de autocarros no território e do número total de carreiras exploradas 

(mapa nº 30). Todavia, não existe uma caracterização da rede actual, nomeadamente, quanto à extensão linear 

percorrida e cobertura espacial da rede de autocarros. 
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 Quadro nº 65 – Oferta de carreiras de transportes colectivos rodoviários em 2007 no Concelho de Montijo. 

Carreiras 
Número de circulações diárias nos 2 sentidos 

Observações Dias úteis Sábados Domingos e 
feriados 

Barreiro-Moita-Atalaia-Faias-Pegões – 
Pegões Cruz. -Vendas Novas-Évora. 6 -------- ---------  

Barreiro (Est.) – Montijo 115 73 60  
Alcochete – Montijo – Pinhal Novo -
Setúbal 
Alcochete – Montijo 

49 
 

3 

24 
 

3 

19 
 

2 
 

Alcochete – Samouco – Montijo 30 10 4  
Montijo-Atalaia-Passil-Foros do Trapo-
Canha 4 (1) -------- --------- (1) – 1Inicia na Loja Nova 

 
Montijo – Atalaia – Passil – Monte Pereiro 

26 
a)-12 

b)-4 c)-4 
d)-1 

 

16 
(a)-9 

12 
(a)-4 

- a) Termina no Passil 
- b) Só se realiza em período 
escolar 
- c) Montijo – Monte Pereiro 
- d) Atalaia – Montijo 

 
Montijo-Atalaia-Passil-Pegões Velhos-
Pegões Cruzamento-Canha 

8 
a)-2 
b)-1 

4 
a)-2 ---------- 

- a) Circula entre Montijo e Pegões 
cruz. 
- a) Circula entre Pegões e  
Canha 

Montijo-Sarilhos (apeadeiro) -Alto 
Estanqueiro-Rio Frio 6 4 2  

Bela Vista (Fórum) – Montijo -Cais 
Seixalinho 65 61 59 Carreira Urbana 

Bairro do Areias – Montijo-Cais Seixalinho 62 27 21 Carreira Urbana 
Bairro Corte Esteval – Montijo-Cais 
Seixalinho 38 17 4 Carreira Urbana 

Montijo-Atalaia-Sarilhos (apeadeiro) -
Montijo 3 ------- --------- Carreira Urbana 

Montijo-Sarilhos (apeadeiro) -Jardia-Alto 
Estanqueiro-Montijo 3 ------- -------- Carreira Urbana 

 
Canha-Taipadas-Pegões (escola) 6 ------- -------- - Só se efectua em período escolar 

 
 
Aroeira-Faias-Pegões Velhos-Pegões 
Cruzamento (escola) 

35 ------- -------- 

- 8 Efectuam-se à 2ª, 3ª, 5ª e 6ª 
feiras; 
- 8 Efectuam-se 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
 feiras, 
- Carreiras efectuadas apenas em 
período escolar. 

 
Pinhal Novo – Sarilhos Grandes --------- --------- 2 Efectua-se no 2º Domingo de 

cada mês. 

 
 
Atalaia-Alcochete-Lisboa (G. Oriente) -
Lisboa (C. Grande) 

23 -------- --------- 

- 12 Têm início ou fim em 
Alcochete; 
- 8 Têm início ou terminam na Gare 
do Oriente; 
- 3 Carreiras em Alcochete têm 
ligação à Atalaia 

Lisboa (C. Grande) – Lisboa (G. Oriente) -
Alcochete-Samouco-Montijo 

31 
(a)-6 
(b)-4 

38 
(a)-15 
(b)-15 

38 
(a)-15 
(b)-15 

- (a) Inicia na Gare do Oriente 
- (b) Termina na Gare do Oriente 

Lisboa (C. Grande) – Lisboa (G. Oriente) -
Montijo-Samouco 17 -------- --------  

Lisboa (C. Grande) – Lisboa (G. Oriente) – 
Alcochete-São Francisco-Montijo 

5 
(a)-2 -------- -------- - (a) Termina na Gare do Oriente 

                Fonte: TST 
 
A importância do modo autocarro, explicável pelas características próprias deste modo, não é alheia à dispersão e 

disseminação da ocupação urbana no espaço metropolitano. Nesta nova configuração, a expansão tentou absorver 

a tendência crescente de perda de mercado do transporte público, não tendo sido, no entanto, suficiente para 

fidelizar/captar utentes. Por outro lado, o actual nível da procura corresponderá ao segmento da população mais 

dependente dos transportes públicos. 
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Mapa nº 30 – Principais ligações em transporte colectivo rodoviário – 2007. 
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3.2.1.3 – Caracterização da procura 
 

Os indicadores da procura (quadro nº 66) apresentam desde finais da década de 80 uma tendência regressiva 

associada a transferências modais para o transporte individual, podendo os valores observados entre os anos de 1986 e 

1988 indiciar uma estabilização dos níveis registados. 

 

         Quadro nº 66 – Passageiros transportados em carreiras que servem o concelho de Montijo entre 1983 e 1988. 

Fonte: Rodoviária Nacional, 1989. 
 

Apesar de tudo, durante a década de 90 assistiu-se a uma contínua queda do número de passageiros transportados 

pelo concessionário TST, em termos globais, tendência que se terá feito igualmente sentir nas linhas que servem o 

concelho de Montijo. 

 

           Gráfico nº 15 – Passageiros transportados pela TST, 1995-1999. 
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             Fonte: DGTT, 2000. 

 

Como se pode confirmar pela leitura do gráfico nº 15, pese embora não tenha sido possível obter, até à data, dados 

referentes às carreiras que servem o concelho, assistiu-se, entre 1996 e 1999, a uma vertiginosa queda no valor de 

passageiros transportados, em valores que rondaram os 5 milhões de passageiros por ano. 

 
O surgimento de novas alternativas, como as travessias ferroviárias, os investimentos na rede rodoviária 

(nomeadamente os novos IC e a Ponte Vasco da Gama), vieram contribuir para a decadência deste modo de 

transporte, perante os utentes. 

Carreiras 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Var. 
% 

Bairro da Bela Vista – Cais 177430 163474 160516 174800 190063 197700 11,4 
Bairro do Areias – Cais 235300 232992 240830 217490 229695 225792 -4,0 
Bairro da previdência – Cais 44351 44435 41020 35145 37421 34020 -23,3 
Esc. D. Pedro Varela – Montijo 16017 14706 22320 15610 16101 27360 70,8 
Barreiro (est.) – Montijo 3780893 3804509 3835795 3921606 4291348 4292892 13,5 
Águas Moura – Montijo 1088 1320 1265 1275 1121 900 -17,3 
Alcochete – Montijo 1161838 1167780 1133300 1029679 1125361 1128516 -2,9 
Alcochete – Setúbal 814155 812964 800253 800605 873289 882096 8,3 
Canha – Montijo 46828 48071 47926 48350 52027 51236 9,4 
Montijo – Monte Laranjo 159230 163127 165100 150201 168230 168456 5,8 
Montijo – Pegões Cruzamento 58800 43207 48544 52504 57576 56700 3,6 
Montijo – Rio Frio 71326 68003 68869 62950 69797 70620 1,0 
Montijo – Montijo (circ.) 84460 84002 84108 77220 78627 76320 9,6 
Total 6651716 6648590 6649846 6587435 7190656 7212608 8,4 
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3.2.2 – Transporte fluvial 
 

Na data em que foi elaborado o relatório do PDMM – volume V – Estudos de Caracterização da Rede Viária e 

Transportes, o concelho de Montijo encontrava-se servido por duas infra-estruturas portuárias, localizadas na freguesia 

de Montijo: o Cais dos Vapores, vocacionado para o transporte de passageiros e o Cais do Seixalinho, vocacionado 

para o transporte de mercadorias, sendo esta última, referenciada sem utilização momentânea à data de 1992. 

 
Este documento não previa que o Cais do Seixalinho viesse a ser utilizado como cais de passageiros, reforçando a sua 

vocação como um cais de mercadorias ou como cais de granéis de apoio às indústrias do concelho. Contudo, na 

eventual hipótese de adaptação deste cais para passageiros, é referido no relatório que a sua entrada em 

funcionamento não se afigura determinante no quadro de trabalhos do PDMM e que não apresenta especiais 

condicionantes em termos de sistema de transportes, uma vez que o tráfego gerado é perfeitamente absorvido pela 

estrutura viária proposta. 

 

Por outro lado, o diagnóstico da situação no Cais dos Vapores, realizado no volume V, aponta para um certo aspecto 

de abandono e pouco arranjo daquela infraestrutura portuária. Com o objectivo de tornar eficaz o funcionamento 

deste modo de transporte e dinamizar este cais e a zona envolvente, o relatório preconiza a realização de trabalhos de 

dragagem do canal de acesso, com adaptação e ampliação dos pontos de atracagem, criação de boas condições 

de interface rodo-fluvial, cobertura das áreas de transbordo inter-modal, ampliação da sala de espera (considerada 

bastante exígua), substituição dos antigos barcos por outros mais rápidos e o reforço substancial da respectiva 

frequência com uma cadência horária não superior a 30 minutos. 

 
Em simultâneo com as propostas consideradas necessárias para a dinamização desta infra-estrutura portuária, o 

relatório do PDMM traça um cenário de perda de importância do transporte fluvial para o transporte rodoviário 

colectivo e individual, com a abertura da Ponte Vasco da Gama. Segundo descrição do relatório, que antevê uma 

transferência de utilização modal do transporte fluvial para o transporte rodoviário, o ganho de tempo em deslocação 

proporcionado pelas novas acessibilidades rodoviárias iria determinar o progressivo domínio deste sistema de 

acessibilidade ao concelho. Por outro lado, as novas medidas de intervenção preconizadas para remodelar o modo 

de transporte fluvial e o Cais dos Vapores, careciam de avaliação sobre o custo e a rentabilidade mínima associada. 

 

3.2.2.1 – Caracterização da oferta 
 

O transporte fluvial é indissociável da fisiografia metropolitana e a sua evolução, do natural incremento das viagens 

entre a AML Sul e a AML Norte. 

 
Apesar deste modo de transporte assegurar, no contexto da AML o maior número de deslocações diárias entre as duas 

margens do Rio Tejo, foi sofrendo, ao longo de décadas, o peso de alguma obsolescência tecnológica e logística. 

Contudo, o sistema de transportes e em especial as infra-estruturas do transporte fluvial no Montijo, seguiram as 

tendências e as dinâmicas observadas noutros concelhos da AML Sul, que possuem carreiras fluviais com ligação a 

Lisboa, operando uma profunda transformação na estruturação espacial do concelho relativamente à situação 

descrita no relatório – volume V – do PDMM. Os investimentos canalizados para este modo de transporte, permitiram 

potenciá-lo como alternativa às deslocações pendulares em automóvel, face ao aumento da capacidade, à melhoria 

das condições de acolhimento nas interfaces da margem sul, do conforto das viagens e ainda à redução da sua 

duração. 
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Assim, numa primeira fase, assistiu-se a partir de 1995 a um reforço das infra-estruturas de apoio existentes no Cais dos 

Vapores e espaço envolvente, marcada também pela modernização da frota de embarcações, com a entrada em 

funcionamento de quatro catamarans. Numa segunda fase, verificou-se a transferência do terminal de passageiros, 

com a construção de um novo interface de transporte rodo-fluvial, inaugurado em 17/12/2002, adaptando a infra-

estrutura portuária existente no Cais do Seixalinho. 

 
Deste modo, durante o período de vigência do PDMM, verifica-se uma profunda alteração da infra-estrutura de apoio 

deste meio de transporte e das condições operacionais da rede de funcionamento, marcada simultaneamente por: 

 
• Exploração do serviço com catamarans, permitindo importantes melhorias qualitativas nas condições de 

exploração, reduzindo substancialmente os tempos de viagem, oferecendo maior comodidade e conforto nas 

deslocações e incrementando na oferta de lugares e frequência das circulações. 

• Redução dos tempos de viagem. 

• Aumento da oferta. 

 
Simultaneamente, a criação de condições privilegiadas de articulação e complementaridade com os modos pesados, 

especialmente o barco, contribuirá para o alargamento e reforço das funções da rede de autocarros na mobilidade 

urbana, concorrendo assim com o modo rodoviário particular. Contudo, apesar deste aumento significativo da 

procura, subsiste uma oferta com carência ao nível do número de carreiras e no horário de encerramento das mesmas, 

realizando-se a última entre Lisboa e o Montijo às 23:35 horas. 

 

      Gráfico nº 16 – Número de circulações diárias no sentido Montijo – Lisboa entre 1998 e 2007. 
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Fonte: Transtejo 
 

3.2.2.2 - Caracterização da procura 
 

De acordo com o estudo de mobilidade de transportes, pode verificar-se que a Transtejo registou um crescimento 

contínuo entre os anos de 1995 e 1998, em que atingiu o valor de 38,4 milhões de passageiros, registando uma 

retracção, entre 98 e 99, aproximadamente de 2,8 milhões de passageiros. Tal decréscimo da procura verifica-se em 

quase todas as linhas e é da ordem dos 12% nas linhas do Montijo e do Seixal, 14% na linha do Terreiro do Paço – 

Cacilhas e 21,8% na linha de Belém/Porto Brandão/Trafaria, com excepção da linha Cacilhas – Cais do Sodré que 

cresceu 7,2%. 

 
As evoluções tecnológicas das embarcações, terão permitido minimizar a tendência geral de perda de mercado de 

transporte público em favor do transporte individual, proporcionando velocidades comerciais superiores aos modos 
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alternativos de travessia do Tejo (rodoviários e ferroviários) e crescentes níveis de conforto, constituindo factores 

favoráveis à captação de passageiros. Contudo, é previsível que a recente evolução global negativa da procura se 

venha a agravar face à transferência modal mais significativa para o comboio e para o transporte individual. 

 
O aumento da oferta rodoviária no atravessamento do Tejo e a entrada em funcionamento do Eixo Norte-Sul, 

alteraram significativamente as oportunidades de deslocação entre as duas margens. No entanto, a sua vitalidade 

futura no sistema de transportes, é conseguida através de um conjunto de factores: 

 
Endógenos: 

• Aperfeiçoamento da articulação com outros modos (interfaces e coordenação da exploração). 

• Modernização da frota ao serviço (tempos de percurso/frequências/qualidade conforto). 

 
Exógenos: 

• Revitalização urbanística do tecido ribeirinho a Norte e a Sul (novas centralidades e espaços de recreio e lazer). 

• Introdução de constrangimentos ao TI (em defesa da sustentabilidade ambiental; por oposição ao consumo 

de espaço e ao constrangimento viário). 

 
Contudo, no que diz respeito à linha Montijo-Cais do Sodré, a situação será inversa, uma vez que se regista uma 

recuperação no início da presente década até 2004. 

 

       Gráfico nº 17 – Passageiros transportados pela TT, entre Montijo e Lisboa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       Fonte: INE, Estatísticas dos Transportes e Comunicações. 
 

Como se pode verificar pela análise do gráfico nº 17, a situação particular do transporte fluvial toma características 

particulares e contrárias à tendência negativa das restantes ligações. Se, por um lado, a abertura da Ponte Vasco da 

Gama constitui um momento de viragem para uma redução drástica dos passageiros transportados, esta queda foi 

apenas momentânea, uma vez que a abertura, em 2002, do Cais do Seixalinho, aparece em momento de 

recuperação. O que significará, em primeira instância, que este modo de transporte permanece, com o investimento 

de que foi alvo neste período, competitivo e com margem de expansão face ao transporte individual. 
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3.2.3 - Transportes em modo ferroviário 
 

3.2.3.1 - Oferta ferroviária 
 

No que diz respeito à oferta actual em modo ferroviário no concelho, apenas se encontra disponível para o serviço 

regional de ligação, Lisboa/Oriente – Beja, um comboio por dia em cada sentido, com paragem em Pegões. Quanto à 

linha de Vendas Novas, que serve o apeadeiro de Canha, não há informação de qualquer serviço de passageiros com 

paragem neste local. 

 

3.3 - Mobilidade 
 

3.3.1 – Caracterização de mobilidade no PDMM 
 

A informação mais recente incorporada no presente trabalho, foi coligida a partir do estudo “Movimentos Pendulares e 

Organização do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto 1991-2001” (INE) 

e constitui um contributo inicial para a caracterização dos padrões de mobilidade no concelho de Montijo. A 

apresentação e interpretação dos valores indicados não poderá deixar de ter em consideração, por um lado, a 

escassa informação existente no PDMM sobre a temática da acessibilidade/mobilidade e, por outro lado, ter em 

consideração a evolução socio-económica e as grandes modificações registadas no espaço do concelho durante a 

vigência do plano. Neste contexto, observa-se uma nova realidade com poucas referências comparativas com a 

situação descrita em 1992, nos Estudos de Caracterização da Rede Viária e Transportes (volume V). 

 
O PDMM enquadra esta temática, referindo concretamente que apenas abrange uma análise bastante sucinta 

devido à origem temporal dos elementos disponíveis, reduzindo o enfoque da abordagem às deslocações mais 

significativas. No volume V, os dados relativos aos censos de 1991, determinaram tecnicamente um decréscimo de 

população (-1,5%), contestado pelos Serviços Técnicos desta Câmara, com base na percepção da realidade e no 

controlo técnico da recolha dos dados. Assim, os dados referenciados no volume V do PDMM, têm como base o XII 

Recenseamento Geral da População, realizado em 1981. 

 

3.3.2 – Evolução dos padrões de mobilidade da população 
 

3.3.2.1 – Movimentos Pendulares – origem e destino 
 

O PDMM refere no seu volume V, que em 1981 existiam no concelho 15 106 residentes activos (40% da população 

total). Destes 12 538 activos (83%) tinham o seu local de trabalho no próprio concelho, 498 (3,3%) deslocavam-se para 

Alcochete, 438 (2,9%) para Moita/Barreiro, 393 (2,6%) para Setúbal e 740 (4,9%) para a AML-Norte, caracterizando uma 

situação de equilíbrio entre o número de deslocações diárias (casa/trabalho) com origem e destino no concelho 

(O:2517;D:2416). 
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      Figura nº 35 – Movimentos pendulares no concelho de Montijo em 1988. 
3,30% Alcochete

AML-Norte 4,90% 2,90% Moita/Barreiro

2,60% Setúbal

Montijo

 
 

491 Alcochete 932
249 Moita 354
196 Barreiro 129
89 Seixal/Almada 60

191 Palmela 222
398 Setúbal/Sesimbra 52

744 AML - Norte 278

159 Outros concelhos 389
2517 TOTAL 2416

12589

Montijo 
(origem)

Montijo 
(destino)

 
     Fonte: PDMM. 

 

Constatando-se um aumento populacional contínuo nos últimos 20 anos, com um crescimento aproximado de 8.8%, o 

número total de movimentos pendulares de entrada e saída efectuados por residentes no concelho foi de 22 365, 

representando (1.71%) do total de viagens realizadas por todos os residentes na AML (1 309 617 viagens/dia em 2001). 

 

Durante o período de vigência do PDMM a estrutura espacial da procura diária do concelho de Montijo registou 

alterações significativas, quer em termos quantitativos, quer em importância percentual das viagens/dia. O estudo 

sobre Movimentos Pendulares na Área Metropolitana de Lisboa no período 1991-2001, revela uma perda de 

importância dos movimentos intra concelhios e o aumento das deslocações entre concelhos da AML.  

 
O peso das viagens com origem na AML-Sul foi quatro vezes superior (80%) ao das viagens com origem na AML-Norte 

(20%). 

 
A figura n.º 36 traduz graficamente os dados das matrizes origem/destino dos movimentos pendulares do concelho, 

recolhidos no estudo do INE sobre os Movimentos Pendulares na AML 1991-2001. 
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                Figura nº 36 – Movimentos pendulares no concelho de Montijo, 1991. 
2 Azambuja 1

15 Amadora 47

10 Cascais 38

1462 Lisboa 137
33 Loures 88

2 Mafra 0

18 Oeiras 50
28 Sintra 72

28 Vila Franca de Xira 44

1598 AML - Norte 477

561 Alcochete 1166

110 Almada 88
205 Barreiro 242

314 Moita 723

380 Palmela 469
43 Seixal 107

12 Sesimbra 14

389 Setúbal 154

2014 AML - Sul 2963

16441 AML 16269
411 Outros 470

16852 TOTAL 16739

12829

Montijo 
(origem)

Montijo 
(destino)

 
Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa 1991-2001. 

 
Figura nº 37 – Movimentos pendulares no concelho de Montijo, 2001. 
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42 Amadora 78
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44 Vila  Franca de Xira 81
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740 Alcochete 1340
193 Almada 198
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298 Moita 795
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2850 AML - Sul 3959
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627 Outros 820
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Montijo 
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Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa 1991-2001. 

 

Da análise às figuras nº 36 e 37 evidenciam-se os seguintes aspectos: 

• O número de viagens/dia, com origem ou destino em Lisboa, apresenta uma taxa de variação de 38.8%, 

traduzindo alterações na estrutura de dependências da periferia em relação à cidade. 
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• Verifica-se uma predominância das viagens com origem/destino dentro do próprio concelho, com 

percentagens próximas de 54%, em 2001. 

• As viagens entre concelhos vizinhos apresentam algum peso no total das viagens atraídas/geradas pelo 

concelho de Montijo. 

• Alcochete e Lisboa constituem-se, respectivamente, como origem/destino primordial, representando as 

viagens com origem em Alcochete 14% das viagens atraídas ao Montijo e as viagens com destino em Lisboa 

13% das viagens geradas em Montijo. A distribuição destas por modo de transporte pode ser observada na 

figura 38. 

• Setúbal é secundado pelo concelho do Barreiro, que detém 5% das viagens atraídas e geradas em Montijo. 

Relativamente a Lisboa, as viagens que têm como destino ou origem este concelho representam cerca de 4% 

do total de viagens geradas ou atraídas por Montijo. 

• O número de viagens com origem em Montijo é semelhante ao número de viagens que têm como destino o 

concelho (verifica-se assim um equilíbrio entre o nível de geração e de atracção de viagens). 

 
Tendo em consideração a dificuldade de recolha de melhores dados sobre a caracterização dos principais 

movimentos pendulares no concelho, nomeadamente para indicadores de mobilidade e motorização, desagregados 

por freguesia e por território, efectuou-se uma caracterização simplificada, tendo como base os estudos do INE sobre 

deslocações entre o local de residência e o local de trabalho/estudo (quadros 67 e 68). 

 

             Quadro nº 67 – Movimentos pendulares no concelho de Montijo. 
 Empregados Estudantes 
 1991 2001 1991 2001 
Movimentos pendulares no concelho de 
Montijo N.º % N.º % N.º % N.º % 

Movimentos Intra concelhios 
 11390 61,8 10867 50,2 1439 61,3 1194 54,9 

Entradas no concelho 3528 19,2 5273 24,4 382 16,3 236 10,9 
Origem: outros concelhos da AML 3059 16,6 4458 20,6 381 16,2 231 10,6 
Origem: concelhos exteriores à AML 
 469 2,5 815 3,8 1 0 5 0,2 

Saídas do concelho 3498 19 5499 25,4 525 22,4 743 34,2 
Destino: outros concelhos da AML 3237 17,6 4969 23 375 16 646 29,7 
Destino: concelhos exteriores à AML 
 261 1,4 530 2,4 150 6,4 97 4,5 

Total 18416 100 21639 100 2346 100 2173 100 
Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa 1991-2001. 

 

    Quadro nº 68 – Índice de polarização de emprego1, Taxa bruta de atracção, Taxa de repulsão. 

 Índice 
de Polarização 

Taxa Bruta 
de Atracção 

Taxa 
de Repulsão 

 1991 2001 1991 2001 1991 2001 
Empregados 1.00 0.99 23.65 32.67 23.50 33.60 
Estudantes 0.93 0.74 23.65 16.50 26.73 38.36 
Total 0.99 0.96 23.36 31.35 23.87 34.10 

Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa 1991-2001. 

                                                 
1 Em termos teóricos, os valores próximos de 1 significam que o número de empregados (residentes e não residentes) se aproxima do número de 
habitantes, ou seja, há um equilíbrio entre a população residente e a capacidade do concelho de gerar emprego. Os valores próximos do zero revelam 
situações de clara sub urbanização do concelho, com preponderância da função habitacional. Isto é, valores reduzidos ilustram as situações das 
“cidades-dormitório” que apostam sobretudo na função residencial para activos a trabalhar fora do município de residência. 
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Figura nº 38 – Sistema de interdependência entre concelhos (ou principais movimentos de entrada e de saída do Concelho). 

 

Concelho N.º Concelho N.º
1º Alcochete 1166 1º Lisboa 1342
2º Moita 722 2º Alcochete 561
3º Palmela 469 TI TC A pé Outro TI TC A pé Outro 3º Setúbal 389
4º Barreiro 242 1421 2260 48 181 1934 1649 45 1226 4º Palmela 324
5º Setúbal 154 TOTAL: TOTAL: 5º Moita 314
6º Lisboa 137 6 Barreiro 205
7º Seixal 107 7º Almada 110
8º Almada 88 8º Seixal 43
9º Loures 88 9º Loures 33
10º Sintra 72 10º Sintra 28

Concelho N.º Concelho N.º
1º Alcochete 1340 1º Lisboa 2388
2º Moita 795 2º Palmela 755
3º Palmela 783 TI TC A pé Outro TI TC A pé Outro 3º Alcochete 740
4º Setúbal 294 3740 2612 48 113 5906 1613 53 1068 4º Setúbal 502
5º Seixal 262 TOTAL: TOTAL: 5º Moita 296
6º Barreiro 246 6 Barreiro 255
7º Almada 196 7º Almada 193
8º Lisboa 195 8º Loures 103
9º Sintra 134 9º Oeiras 92
10º Loures 96 10º Seixal 81

Entradas 2001

Entradas 1991

M
O

N
TIJ
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Fonte: INE, Movimentos Pendulares e Organização do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa 1991-2001
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Analisando a figura nº 38 é possível observar que o total de entradas no concelho de Montijo (3910 indivíduos em 1991 

e 6513 em 2001) está equilibrado com o número de saídas (4854 indivíduos em 1991 e 6540 em 2001), reafirmando o seu 

carácter pendular. 

 
Quanto aos concelhos predominantes em número de entradas, mantém-se Alcochete, Moita e Palmela, apesar do 

concelho de Moita registar uma estagnação nos movimentos de entrada, face aos aumentos consideráveis dos outros 

dois concelhos. Nas saídas, Lisboa assume-se como o destino primordial, ao passo que os dois concelhos que se lhe 

seguiam em 1991, Alcochete e Setúbal, são ultrapassados em 2001 por Palmela, que passa a ser o segundo maior 

destino nas saídas. 

 

De forma a simplificar a análise das deslocações, considerou-se suficiente, a apresentação dos concelhos que 

registavam em 2001 deslocações superiores a 100 indivíduos. Assim, Oeiras e Sesimbra apresentam a ligação mais fraca 

detendo apenas no seu conjunto 2,2% das deslocações totais inter-concelhias.  

 
É, pois, neste enquadramento que se regista um aumento de 11,11% do número total de deslocações diárias realizadas, 

passando de 19 881 deslocações em 1991, para 22 365 em 2001, traduzindo-se numa alteração dos padrões de 

mobilidade, que revelam a progressiva importância dos movimentos pendulares. Isto acontece em estreita ligação 

com a redução dos movimentos internos e correspondente aumento dos movimentos externos, nos quais o destino 

“Lisboa” tomou cada vez maior importância.  

 

3.3.2.2 – Tempo dispendido nas deslocações 
 

Outra das vertentes relacionadas com a mobilidade que importa analisar prende-se com o tempo dispendido na 

deslocação, sendo o tempo médio de deslocação casa-trabalho ou casa-escola um importante factor de 

competitividade para o concelho e um importante barómetro da sua acessibilidade face aos principais centros de 

emprego ou ensino. 

 
No espectro dos activos residentes na AML, verifica-se que em 2001 a duração de deslocação média era de 20 minutos 

para os que trabalhavam ou estudavam no próprio concelho, enquanto a média total dos movimentos era de 32 

minutos, sendo esta ligeiramente inferior à média verificada em 1991 (35 minutos). 

 

O concelho de Montijo enquadra-se no grupo de concelhos que menos tempo gasta nos movimentos pendulares 

dentro da AML, obtendo em 2001 o terceiro menor tempo médio (24 minutos) para as deslocações inter-concelho e 13 

minutos como tempo médio para as deslocações internas. 
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Gráfico nº 18 – Duração média dos movimentos pendulares dos indivíduos residentes na AML em 1991 e 2001 (percurso só ida). 
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Fonte: INE, "Movimentos Pendulares e organização do território metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa, 1991-2001. 

 

Gráfico nº 19 – Duração média dos movimentos pendulares dos residentes no concelho de Montijo segundo o meio de transporte 1991 
e 2001 (percurso só ida). 

0

20

40

60

80

100

Transporte
induv idual

Transporte
colectiv o

Nenhum - v ai a pé Outro

1991 2001  
Fonte: INE, "Movimentos Pendulares e organização do território metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto, 1991-2001. 
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Gráfico nº 20 – Duração média dos movimentos pendulares dos residentes no concelho de Montijo segundo o local de trabalho 1991 e 
2001 (percurso só ida). 
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Fonte: INE, "Movimentos Pendulares e organização do território metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto, 1991-2001. 
 

Analisando este período segundo o modo de transporte utilizado, verifica-se que o meio de transporte individual é, de 

modo geral, o que obtém menores durações nas deslocações inter concelhias. Por outro lado, as deslocações a pé 

são as que apresentam um menor tempo médio, apesar de, regra geral, serem igualmente as de maior proximidade. 

 
Nas deslocações para o local de trabalho, verifica-se que, de 1991 para 2001, houve uma grande diminuição no 

tempo gasto nas deslocações externas, sendo as deslocações intra concelhias as que apresentam menor tempo 

médio. 

 

3.3.3 – Evolução da repartição modal nos movimentos pendulares 
 

A análise ao nível modal das deslocações pendulares permite percepcionar quais os meios/modos de transporte 

utilizados pela população nas suas deslocações, contribuindo igualmente para a identificação de potenciais 

constrangimentos. Apresentam-se seguidamente, em termos comparativos, alguns dos principais indicadores de 

caracterização da mobilidade, constantes do estudo do PDMM, e do estudo Movimentos Pendulares e Organização 

do Território Metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto 1991-2001. 

 
Para o total de viagens motorizadas/dia na AML bem como para as viagens com origem ou destino na cidade de 

Lisboa, verificou-se praticamente uma inversão da repartição modal com incidência favorável para as viagens em 

Transporte Individual (TI).  
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Gráfico nº 21 – Repartição modal das deslocações pendulares na AML em1991 e 2001. 
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Fonte: INE, Movimentos Pendulares e organização do território metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto, 1991-2001. 
 

Pode concluir-se que o conjunto dos valores apresentados traduz diferenças assinaláveis da mobilidade metropolitana 

e evidencia o sentido das principais modificações decorridas entre 1991 e 2001. Esta alteração da repartição entre 

Transporte Público (TP) e Transporte Individual (TI) traduz, entre outros factores, a incidência das alterações sócio 

económicas, nomeadamente em termos de motorização e mobilidade, dos padrões de mobilidade resultantes, da 

melhoria das infra-estruturas rodoviárias e a insuficiente capacidade de resposta e adaptação do sistema de 

transportes públicos. 
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         Gráfico nº 22 – Repartição modal nos movimentos pendulares no concelho de Montijo – 1988, 1991 e 2001. 
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Fonte: INE, Movimentos Pendulares e organização do território metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto, 1991-2001. 

 

No que diz respeito ao concelho de Montijo, observou-se uma tendência clara para o predomínio do TI, 

nomeadamente no modo automóvel ligeiro como condutor (42.5% em 2001), tal como acontece ao nível da AML. 

Assim, verifica-se uma significativa redução dos modos de TC, principalmente ao nível dos movimentos de saída, nos 

quais se verifica uma quebra, ainda que não demasiado pronunciada, da sua utilização. 
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Gráfico nº 23 – Entradas e saídas no concelho de Montijo, por modo de transporte, 1991 e 2001. 

 
Fonte: INE, Movimentos Pendulares e organização do território metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto, 1991-2001. 

 

Como se pode confirmar pela leitura dos gráficos nºs 22 e 23, a utilização do TI ganha maior ênfase, face aos modos de 

TC, ao mesmo tempo que é perceptível para este período um maior aumento dos movimentos de saída do concelho 

face aos de entrada. 
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      Gráfico nº 24 – Repartição modal nas deslocações intra-concelhias, 2001. 
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Fonte: INE, Movimentos Pendulares e organização do território metropolitano: Área Metropolitana de Lisboa e Área Metropolitana do Porto, 1991-2001. 

 

Tal como ficou dito anteriormente, são os movimentos intra-concelhios a ocorrência predominante no concelho de 

Montijo, verificando-se que o TI tem uma importância global superior a 50% nas deslocações internas, sendo este modo 

especialmente importante, nas deslocações entre freguesias. Deve-se destacar, ainda, o papel importante 

desempenhado pelas deslocações a pé (44%) nas deslocações dentro da mesma freguesia, ao passo que os modos 

colectivos ganham maior expressão apenas nas deslocações entre freguesias, mas com muito menor importância que 

o transporte individual. 
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1 – ESTRUTURA FÍSICA DO TERRITÓRIO 
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1.1 - Climatologia 
 

Com o objectivo de complementar o nível de informação do presente relatório, procedeu-se a uma análise não 

detalhada do comportamento climático, tendo como base a estação climatológica de Montijo cujas características 

se apresentam no quadro nº 69. 

 

     Quadro nº 69 – Estação meteorológica de Montijo – B.A. 
Estação Período Latitude Longitude Altitude 
Montijo 1961-1990 38º42´N 09º03W 14m 

      Fonte: Normais Climatológicas, Instituto de meteorologia, Lisboa.  
 

1.1.1 – Classificação climática 
 

Para efeitos de caracterização climática, foram considerados dois tipos distintos de classificação climática, a 

classificação de Kopen e a classificação de Trewartha. 

 

Segundo a classificação de Kopen, o concelho insere-se numa zona de clima temperado, que se caracteriza por: 

 
• Temperado do mês mais frio superior a – 3ºC e inferior a 18ºC. 

• Temperado do mês mais quente superior a 22ºC. 

• Estação seca durante o verão. 

• Valor da precipitação do mês mais chuvoso é três vezes superior ao valor da precipitação do mês mais 

seco. 

 
Já pela classificação de Trewartha, o Montijo apresenta-se sob influência de um clima subtropical seco ou 

mediterrânico, cujas características são: 

 
• Verão praticamente seco e quente. 

• Inverno húmido e ameno. 

 
As características referidas em qualquer destas classificações são, no entanto, atenuadas pela proximidade ao mar, 

uma vez que as massas de ar húmidas têm menor amplitude térmica e resguardam esta região das situações extremas 

que por vezes ocorrem, por vezes, neste tipo de clima mediterrâneo. No entanto, esta cobertura esbate-se, à medida 

que aumenta a distância ao mar. 

 

1.1.1.1 - Temperatura do ar  
 

A temperatura do ar é um dos mais importantes elementos climatológicos. No concelho de Montijo, a temperatura 

media ao longo do ano é aproximadamente de 16ºC, variando as temperaturas médias mensais entre os 10ºC em 

Janeiro e os 22.5ºC em Agosto. 

 
Os valores médios das temperaturas máximas variam entre os 14ºC em Janeiro e os 28.8ºC em Agosto, enquanto que os 

valores médios das temperaturas mínimas variam entre os 6ºc em Janeiro e os 16ºC em Agosto. Estes valores são, no 
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entanto, registados na estação meteorológica da Base Aérea nº6, localizada no extremo oeste do concelho, sob 

influência directa do rio Tejo. 

 

         Gráfico nº 25 – Temperatura do ar – Estação meteorológica de Montijo – Base Aérea, entre 1961 e 1990. 
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  Fonte: Normais Climatológicas, Instituto de meteorologia, Lisboa.  

1.1.1.2 - Vento  
 

Segundo os dados recolhidos, o regime geral dos ventos dominantes registados na estação da Base Aérea nº6, revela 

uma predominância anual dos ventos de Norte e de Nordeste (cerca de 30%). Verifica-se a existência de uma especial 

predominância de vento Norte durante o Verão, o que se explica pelo facto de ocorrer um maior gradiente térmico ao 

longo da costa. Os rumos de SE, SW e S representam menos de 5% dos rumos durante os meses de Julho e Agosto. 

 
Ao longo do ano, a velocidade do vento é igual ou superior a 36 Km/h em cerca de 22 dias e igual ou superior a 55 

Km/h em 2 dias, ao passo que nos restantes dias a velocidade do vento regista valores abaixo dos 20 Km/h. 
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Figura nº 39 – Frequência (%) e velocidade média dos ventos (%) – Estação meteorológica de Montijo – Base Aérea, entre 1961 e 1990. 

 
     Fonte: Normais Climatológicas, Instituto de meteorologia, Lisboa.  

 

1.1.1.3 - Humidade relativa  
 

A humidade relativa depende, entre outros factores, da temperatura. O concelho de Montijo apresenta uma 

humidade relativa média às 9h, na ordem dos 80%, variando entre os 90% em Janeiro/Dezembro e 71% em 

Junho/Julho. Os valores medidos às 15h apresentam um comportamento semelhante, sendo o valor anual médio de 

63%, variando entre 75% em Janeiro/Dezembro e 52% em Agosto. 

 

Uma vez mais, deve ser feita ressalva para a posição da estação meteorológica considerada face ao Estuário, facto 

que poderá ter influência na humidade presente no ar e cujas características não serão as mesmas noutros locais do 

concelho, nomeadamente nas freguesias do território Este. 

 

       Gráfico nº 26 – Humidade relativa – Estação meteorológica de Montijo – Base Aérea, entre 1961 e 1990. 
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    Fonte: Normais Climatológicas, Instituto de meteorologia, Lisboa. 
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1.1.1.4 - Geada / granizo 
 

A formação de geada nesta àrea ocorre aproximadamente durante 20 – 30 dias por ano. A duração da época de 

geada no ano agrícola é aproximadamente 3 – 4 meses. 

A precipitação sólida é extremamente invulgar na estação de Montijo, uma vez que apenas em 0,2 dias por ano se 

verifica a queda de granizo no Montijo.  

 

1.1.1.5 – Nebulosidade 
 

A variável nebulosidade está indirectamente associada à insolação e à humidade relativa. A variação anual de 

nebulosidade apresenta uma tendência para maiores ocorrências entre Novembro e Abril, diminuindo claramente até 

aos mínimos tendenciais entre Julho e Agosto. 

 
A frequência de dias muito nebulosos no Montijo ronda os 10 dias por mês entre Dezembro e Fevereiro, ao passo que 

durante os meses de Julho e Agosto, apenas metade dos dias apresenta céu muito pouco nublado, sendo os restantes 

dos dias, em média, de céu limpo. 

 

1.1.1.6 – Nevoeiro 
 

A ocorrência de nevoeiro éoutra das condições normalmente associadas à humidade relativa. O concelho de Montijo 

apresenta uma média de 25 dias, com ocorrência de nevoeiro, sendo mais frequente nos meses de Inverno. 

 

Gráfico nº 27 – Número de dias de nevoeiro – Estação meteorológica de Montijo – Base Aérea, entre 1961 e 1990. 
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Fonte: Normais Climatológicas, Instituto de meteorologia, Lisboa. 
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1.1.1.7 - Precipitação  
 

Como é típico do clima mediterrâneo, a maior parte da precipitação ocorre nos meses de Inverno, apresentando um 

mínimo nos meses de Verão, com os meses de Julho e Agosto em regra extremamente secos. O total anual de 

precipitação no Montijo é de 577 mm. As situações de chuva intensa (R> 10mm) ocorrem em cerca de 20 dias por ano, 

o que corresponde à passagem de superfícies frontais ou de depressões activas. 

 

Gráfico nº 28 – Precipitação média mensal e sua concentração – Estação meteorológica de Montijo – Base Aérea, entre 1961 e 1990. 
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  Fonte: Normais Climatológicas, Instituto de meteorologia, Lisboa. 

1.1.1.8 - Insolação  
 

Por insolação entende-se o número de horas de sol descoberto por dia, o que dá uma indicação da intensidade da 

radiação solar disponível. Através da análise do gráfico nº 29, verifica-se que a insolação é máxima nos meses de verão 

e mínima nos meses de Inverno, totalizando o Montijo, em média 2775 horas de sol, por ano. 
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Gráfico nº 29 – Número de horas de insolação – Estação meteorológica de Montijo – Base Aérea, entre 1961 e 1990. 
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     Fonte: Normais Climatológicas, Instituto de meteorologia, Lisboa. 

1.1.1.9 - Radiação solar  
 

No que diz respeito à radiação solar, deve-se referir que o valor da radiação solar, na sua quantidade global para o 

concelho, varia entre as 150 e as 155 Kcal/cm2. 

 

Figura nº 40 – Quantidade global de radiação solar – Estação meteorológica de Montijo – Base Aérea, 1975. 

 

                Fonte: Volume IV PDM – Estudos de Caracterização Biofísica. 
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1.2 – Relevo e hidrografia 
 

Sendo o concelho constituído por dois territórios distintos e separados geograficamente entre si, também ao nível do 

relevo e hidrografia esta diferença se faz sentir. 

 
No território Oeste dominam as baixas altitudes, em que se atinge a cota máxima (67m) na freguesia da Atalaia. 

Dominam, ainda, os declives pouco acentuados, atingindo valores superiores a 8% apenas em casos muito pontuais. O 

território Este apresenta uma orografia mais acidentada, com uma altitude média superior a 50 m (excepto junto às 

ribeiras), sendo atingido o ponto mais elevado do concelho junto a Bombel (Pegões Cruzamento) com uma cota de 

136m. Verifica-se também no território Este a existência de declives mais acentuados, ultrapassando nalguns casos os 

25%. (Carta Hipsométrica nº 31 e32 e Carta de Declives nº 33 e 34). 

 
Já a rede hidrográfica e a densidade de drenagem são características que se encontram intimamente condicionadas 

pela natureza dos terrenos e acidentes tectónicos das áreas por si atravessadas. Assim, encontram-se vales mais ou 

menos encaixados, bem como linhas de água mais ou menos extensas e pronunciadas. Observando as cartas da rede 

hidrográfica nº 35 e 36, verifica-se que esta é uma rede complexa e diversificada. No território Oeste as principais linhas 

de água são constituídas pelo Rio Tejo / Esteiro do Montijo, Vala das Nascentes, Vala do Pau Queimado, Vala Real e 

Vala da Broega. As ribeiras existentes, são cursos de água com um regime variável, apresentando no Inverno um 

caudal bastante razoável, enquanto no Verão o mesmo se torna insignificante. Por outro lado o território Este é 

constituído por uma rede de linhas de água relativamente densa, maioritariamente constituída por regimes 

intermitentes, que se interrompem durante a época estival. As principais linhas de água são constituídas pelas ribeiras 

de Canha e o Lavre, as quais juntas formam a ribeira de Stº Estêvão, registe-se também a existência de inúmeras 

albufeiras, de apoio à agricultura. 

 
O concelho de Montijo estende-se sobre várias sub-bacias, sendo de realçar a linha de cumeada que separa as bacias 

do Tejo e do Sado e atravessa o extremo Sul do concelho, perto de Pegões Gare. 
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Mapa nº 31 – Carta hiposométrica (território Oeste). 
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Mapa nº 32 – Carta hiposométrica (território Este). 
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Mapa nº 33 – Carta de declives (território Oeste). 
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Mapa nº 34 – Carta de declives (território Este). 
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Relativamente à capacidade de drenagem do solo, devem-se referir como factores condicionantes à absorção da 

água a existência de um relevo pouco acidentado e também uma ocupação do solo caracterizada por: 

 
• Construção em cima de talvegues e linhas de drenagem, 

• Excessiva impermeabilização de grandes áreas, 

 
Está-se perante a disseminação, em diversos locais do concelho, de áreas inundáveis naturais, dificultando 

consequentemente a capacidade de controlo de caudais de ponta, e originando, em situação de cheia, o 

aparecimento de áreas alagadas em zonas ocupadas. 

 

As áreas criticas de inundação concentram-se, sobretudo, no território oeste, sobretudo nas ligações ao estuário do 

Tejo e áreas urbanas consolidadas e/ou em expansão, o que em paralelo com outros factores como as marés, a 

impermeabilização excessiva do solo, a construção em zonas inundáveis e a obstrução das linhas de água com lixos, 

terras ou vegetação, aumentam a vulnerabilidade do concelho às cheias. 

 

O processo de revisão do PDMM, deverá acautelar as condições de drenagem das águas pluviais, o regime de 

servidão de terrenos de margens e zonas inundáveis e o regime da REN, tendo em conta as linhas de água a adicionar 

e a retirar. No entanto, podem ser criadas medidas preventivas destinadas a proibir qualquer acção capaz de agravar 

as áreas criticas de cheias. 

 
Para a alteração dos cantões hidráulicos e do regime da REN, deve ser consultada a CCDRLVT, com a coordenação 

do processo através do Gabinete de Revisão do PDMM. 

 

O processo de revisão do PDMM, deverá reflectir os objectivos apresentados pelo PROTAML, promovendo as ligações 

presentes na Estrutura Ecológica Metropolitana, reforçando e protegendo as linhas de água de maior importância na 

estrutura hidrográfica do concelho e integrando-as simultaneamente na estrutura verde municipal. 
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Mapa nº 35 – Estrutura hidrográfica municipal (território Oeste). 
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Mapa nº 36 – Estrutura hidrográfica municipal (território Este). 
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1.3 - Geologia  
 

Sob o ponto de vista geológico, o concelho divide-se basicamente em duas formações orogénicas do período 

holocénico e pliocénico, eras antropozóica e cenozóica, respectivamente. O território Oeste, localizado junto ao 

Estuario do Tejo, tem uma constituição exclusivamente sedimentar, com larga representação de aluviões, areias, 

argilas, calhaus e conglomerados. O território Este é também constituído por rochas sedimentares, nomeadamente 

aluviões, areias superficiais e argilas. 

 

Acima de tudo, refira-se que o que caracteriza esrtas formações geológicas é o seu carácter sedimentar, pouco 

consolidado e de origem recente, estando, deste modo e essencialmente em declives acentuados, sugeito a 

fenómenos de erosão mecânica. 

 

1.3.1 - Sismicidade 
 

O concelho de Montijo encontra-se numa área sensível e sujeita a um risco sísmico considerável. O actual PDMM refere 

inicialmente que o concelho é atravessado por duas zonas de intensidade sísmica, de grau VII e VIII, respectivamente 

nos territórios Oeste e Este. Apesar de não ser atravessado por nenhuma falha geológica, o concelho apresenta, 

contudo, um indicador de risco sísmico considerável, devido a acidentes localizados relativamente próximo. Por outro 

lado, a natureza pouco consolidada dos materiais nesta área propicia maiores consequências, em caso de sismo.  

 

Figura nº 41 – Zonas de intensidade sísmica – Estação meteorológica de Montijo – Base Aérea, 1975. 

 

    Fonte: Volume IV PDM – Estudos de Caracterização biofísica. 

1.3.2 – Natureza dos solos 
 

Partindo da da carta de solos de Portugal (folhas 34-D, 35-A e 35-C), apresentam-se, através do quadro nº 70 e mapas 

nº 37 e 38, as unidades litológicas que caracterizam o concelho de Montijo. 
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  Quadro nº 70 – Unidades litológicas representativas no concelho de Montijo. 

Unidades Litológicas Classes de Solos Simb. Representação no Concelho 

Litossolos - de arenitos Et 
Representação restrita, cingindo-se a 
pequenas manchas em áreas de relevo 
mais expressivo. 

Regossolos Psamíticos 
- normais, não húmidos 

- para-hidromórficos, húmidos 
cultivados 

Rg 

Rgc 

Os solos tipo Rg têm representação 
elevada na área concelhia, enquanto os 
de tipo Rgc são de ocorrência muito 
dispersa. 

 

 

Aluviossolos Modernos 

Não Calcários 

- de textura ligeira 

- de textura mediana 

- de textura pesada 

Calcários 

- de textura mediana 

 

Al 

A 

Aa 

 

Ac 

A sua representação no concelho é algo 
significativa, no que diz respeito aos 
aluviossolos de texturas ligeira e pesada e 
bastante reduzida a dos aluviossolos de 
textura mediana com ou sem calcário. 

Aluviossolos Antigos 

Não Calcários 

 - de textura ligeira 

- de textura mediana 

 

Atl 

At 

A representatividade dos aluviossolos 
antigos é muito baixa, cingindo-se a uma 
orla periférica da superfície baixa e que se 
identificam como solos de texturas médias. 

Solos de Baixa – 
Coluviossolos 

Não Calcários 

- de textura ligeira 

- de textura mediana 

 

Sbl 

Sb 

Têm uma fraca representação na área 
concelhia, mas de referir os solos de textura 
ligeira como os mais significativos. 

Solos Litólicos não Humidos 

Normais 

- arenácios pouco consolidados 

 - de textura Franco-arenosos 

- arenitos grosseiros 

 

Par 

Vl 

Vt 

Têm uma representação muito elevada, 
principalmente os solos Litólicos de arenitos 
grosseiros. Os restantes são de ocorrência 
muito restrita. 

Solos Mediterrâneos pardos 
de materiais calcários e 
não calcários. 

Para-Barros 

- de margas ou calcários margosos 

Para-Hidromórficos 

- de arenitos ou conglomerados 
argilosos 

- de arcoses ou rochas afins 

 

Pac 

 

Pag 

 

Pdg 

Os solos de margas ou calcários margosos 
são muito restritos, aparecendo 
esporadicamente em associação com 
outras unidades de solo. 

Enquanto os solos de arenitos ou 
conglomerados argilosos têm uma 
representação elevada. 

Solos Mediterrâneos 
avermelhados de materiais 
não calcários 

Normais 

- de arenitos 

Para-Hidromórficos 

- de arenitos argilosos ou depósitos 
afins 

 

Vtc 

 

Vag 

São solos pouco consolidados do tipo 
arenito, sendo de salientar a sua reduzida 
representação no concelho. 

 

Podzóis sem Surraipa 

Normais 

- de areias ou arenitos 

 

Ap 

Têm uma representação muito elevada no 
concelho e são solos frequentemente 
associados aos Regassolos Psamíticos. 

 

 

Podzóis com Surraipa 

- com A2 incipiente, de materiais 
arenáceos 

- com A2 incipiente, de ou sobre 
arenito 

- com A2 bem desenvolvido, de areias 
ou arenitos 

Ppr 

 

Ppt 

 

Pz 

São solos que se identificam com 
superfícies planas ou de relevo suave, 
tendo por isso uma representação elevada 
no concelho. Ocupam uma parte 
importante da peneplanície pliocénica. 

 

Podzóis Hidromórficos 

- sem surraipa, de areias ou arenitos 

- com surraipa, de areias ou arenitos 

Aph 

 

Pzh 

Solos de fraca representação, verificando-
se em situações de depressão em plena 
plataforma pliocénica. 

 Salinidade Moderada  Os solos salinos confinam-se ás baixas 
aluvionares dos troços jusante das ribeiras 
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Solos Salinos 

- de aluviões, textura mediana 

- de aluviões, textura pesada 

- de aluviões, com calcário 

Salinidade Elevada 

- de aluviões, textura mediana 

- de aluviões, textura pesada 

- de aluviões, com calcário 

As 

Asa 

Asac 

 

Ass 

Assa 

Assac 

principais e da faixa marginal da planície 
fluvial do Tejo,tendo expressiva 
representatividade os solos Asac, Asa e 
Assac. 

 

 

Solos Hidromórficos 

De Aluviões ou Coluviões 

- de textura ligeira 

- de textura ligeira, calcários 

- de textura mediana 

- de textura pesada 

 

Cal 

Calc 

Ca 

Caa 

Representação muito elevada dos solos de 
textura ligeira (Cal) e ainda os de textura 
pesada, ambos incidentes na planície 
fluvial do Tejo. Os outros tipos de solos têm 
uma representação mais reduzida. 

                 Fonte: Volume IV PDM – Estudos de Caracterização biofísica. 
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Mapa nº 37 – Carta dos solos municipal (território Oeste). 
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Mapa nº 38 – Carta dos solos municipal (território Este). 
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1.3.3 - Erosão 
 

Os fenómenos de erosão e de perda de solos são, hoje em dia, uma das grandes preocupações ao nível ambiental e 

constituem um dos grandes indicadores de desertificação, resultado indirecto das alterações climáticas que se têm 

vindo a sentir. Este indicador ambiental, pelas consequências que poderá ter nos recursos pedológicos do concelho, 

deverá ser alvo de estudo, uma vez que o actual PDMM não se debruçou sobre este assunto. 

 
Deste modo, a revisão actualmente em curso deverá ter em conta a politica de combate às alterações climáticas e 

desertificação, sendo que a estratégia ambiental deverá passar a ser concordante com os princípios orientadores dos 

instrumentos sectoriais em vigor, de modo a garantir uma utilização sustentável dos solos e mitigar as consequências da 

erosão dos solos. 

 
Para além disto, refira-se que o PBH Tejo identifica a Ribeira de Canha como um dos troços da sub-bacia do Rio Sorraia 

onde se verificam os maiores valores de perda de solo (erosão concentrada, medida em toneladas de solo por ano), 

caso que importa avaliar de modo a perceber qual a sua evolução e quais as repercussões no ordenamento do 

território e nas actividades humanas. 

 

           Quadro nº 71 – Alguns valores da erosão do solo segundo a sua utilização. 
Utilização do Solo Perdas por Erosão  

Silvestres com extractos arbóreos, 
arbustivos e herbáceos 

Erosão mínima, considerando, o coberto 
vegetal estabilizado conforme uma elevada 
protecção do solo. 

Prados naturais Erosão moderada do solo. 

Agrícolas Erosão muito variada e dependente das 
culturas e praticas culturais. 

              Fonte: C.M.M. 

 

Importa, igualmente, perceber qual o grau de desertificação dos solos e como a variação do coberto vegetal tem, ou 

não contribuído para o agravamento da perda de solo e das suas qualidades produtivas. 

 
Deste modo, deverá ser elaborado um estudo de vulnerabilidade e susceptibilidade a fenómenos de erosão e 

desertificação, de modo a percepcionar a ocorrência e a sua distribuição no território do concelho, bem como aferir 

das suas implicações no ordenamento do território, devendo este incidir principalmente sobre a erosão hídrica, sendo 

esta a que terá mais probabilidades de ocorrência no concelho (PBH Tejo). A este deverá seguir-se um esquema 

programático de combate à erosão e desertificação, cujos princípios orientadores deverão respeitar o Plano Nacional 

de Combate às Alterações Climáticas e Desertificação. 
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  Figura nº 42 – Carta de risco de erosão potencial e zonas sensíveis nos concelhos da AML. 

 
Fonte: PROF-AML. 
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2.1 – Introdução 
 

O PDMM vigente contém, nos seus relatórios de enquadramento, uma análise de evolução demográfica e uma 

previsão para a sua evolução que, pelas suas limitações e pela sua desadequação face à situação actual do 

concelho, importa actualizar e re-analisar. 

 
O presente relatório faz uma estimativa tão rigorosa quanto possível da população do concelho e da sua evolução 

demográfica, observando os principais indicadores com influência no ordenamento do território, de modo a inferir uma 

estratégia de desenvolvimento para o concelho de Montijo. 

 

2.2 – População 
 

2.2.1 – Enquadramento na AML 
 

A região constituída pela AML é composta por diferentes dinâmicas fragmentadas, bem como por centralidades que 

não estão estabilizadas. Por este motivo, considera-se que a AML estará, ainda, sujeita a grandes transformações, 

devendo neste quadro ser acautelado o papel do concelho de Montijo e as relações que se estabelecem com os 

concelhos presentemente sob fortes processos de mutação. 

 

  Quadro n.º 72 – População residente na AML, 1981-1991-2001. 

Concelho Pop.1981 1981% POP 
1991 1991% POP 

2001 2001% 
TX. VAR 

(%) 1991-
2001 

T.C.A.M. 
(%) 

ÁREA 
KM2 

Dens. 
Pop. 
1981 

DENS. 
POP 
1991 

DENS. 
POP 
2001 

AML Norte 1897628 76,4 1880192 74.6 1967261 73.4 4,4 0,4 1346,8 1408,99 27885 27730 

AML Sul 580910 23,4 640493 25.3 714589 26.6 10.4 1.0 1525,6 380,77 419.8 468.4 

Lisboa 807937 32,5 663388 26.3 584657 21.8 -13,5 -1,3 84,6 9550,08 7841,50 6910,84 

Sintra 226428 9,1 260951 10.4 363749 13.6 28,3 2,8 313,6 722,03 832,10 1159,91 

Loures 276467 11,1 192143 7.6 199059 7.4 3,5 0,3 168,5 1417,05 1651,25 1181,36 

Amadora 163878 6,6 181774 7.2 175872 6.6 -3,4 -0,3 23,3 7033,39 7801,50 7548,15 

Cascais 141498 5,7 153294 6.1 170683 6.4 10,2 1 97,2 1455,74 1577,10 1756,00 

Oeiras 149328 6,0 151342 6 162128 6 6,7 0,7 45,8 3260,44 3304,40 3539,91 

Almada 147690 5,9 151783 6 160825 6 5,6 0,6 70,2 2103,85 2162,20 2290,95 

Seixal 89169 3,6 116912 4.6 150271 5.6 22,2 2,2 95,5 933,71 1224,20 1573,52 

Odivelas*  0,0 130015 5.2 133847 5 2,9 0,3 26,6 0,00 4887,80 5031,84 

Vila Franca de Xira 88193 3,6 103571 4.1 122908 4.6 15,7 1,6 295,6 298,35 350,40 415,79 

Setúbal 98366 4,0 103634 4.1 113934 4.2 9 0,9 172 571,90 602,50 662,41 

Barreiro 88052 3,5 85768 3.4 79012 2.9 -8,6 -0,9 31,8 2768,93 2697,10 2484,65 

Moita 53240 2,1 65086 2.6 67449 2.5 3,5 0,4 55,3 962,75 1177,00 1219,69 

Mafra 43899 1,8 43714 1.7 54358 2 19,6 2 291,6 150,55 149,90 186,41 

Palmela 36933 1,5 43857 1.7 53353 2 17,8 1,8 462,9 79,79 94,70 115,26 

Montijo 36849 1,5 36038 1.4 39168 1.5 8 0,8 348,4 105,77 103,40 112,42 

Sesimbra 23103 0,9 27246 1.1 37567 1.4 27,5 2,7 195 118,48 139,70 192,65 

Alcochete 11246 0,5 10169 0.4 13010 0.5 21,8 2,2 94,5 119,01 107,60 137,67 

AML 2482276 100,0 2520685 100 2681850 100 6 0,6 2872 864,30 877,68 933,79 
Fonte: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População, 1981, 1991 e 2001. 
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O território Oeste, insere-se, hoje, plenamente no anel central da AML, logo, no maior centro urbano do país e o único 

com dimensão suficiente em Portugal para lhe conferir uma projecção ibérica ou europeia, pela sua importância em 

termos de mercado, população ou funções (figura n.º 31). 

 

   Figura nº 43 – Densidade Populacional na AML, por concelho, em 2001. 

 
Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População, 2001. 

 

O gráfico n.º 30 caracteriza sumariamente a evolução da população na AML, entre 1981 e 2001 e o gráfico n.º 31 a 

evolução da sua densidade populacional. Estes gráficos mostram que o concelho de Montijo detém apenas 1.5% da 

população total da AML em 2001, apesar de ter aumentado a sua importância, ao crescer nos últimos 10 anos acima 

da média da AML (Tx. Variação de 8%). Todavia o concelho mantém-se com a menor densidade populacional da 

AML, facto para o qual muito contribui a grande extensão do território Este. 
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 Gráfico nº 30 – População residente na AML – 1981 / 1991 / 2001 
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FONTE: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População (1981, 1991 e 2001). 

 

Gráfico nº 31 – Densidade populacional na AML – 1981 / 1991 / 2001. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Lis
boa

Sin
tra

Lo
ure

s

Amadora

Casc
ais

Oeira
s

Alm
ada

Se
ixa

l

Odive
las*

Vila
 Fr

anca d
e Xira

Se
túbal

Ba
rre

iro
Moita

Mafra

Palm
ela

Montijo

Se
sim

bra

Alcochete
AML

H
a

b
./

Km
2

Dens.Pop. 1981

Dens. Pop. 1991

Dens. Pop. 2001

 
FONTE: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População (1981, 1991 e 2001). 

 

A figura nº 44 ilustra a variação da população entre os dois últimos momentos censitários, em que se verifica o 

decréscimo de efectivos populacionais nos concelhos de Lisboa, Amadora e Barreiro e a estagnação ou ligeiro 

acréscimo dos concelhos de Loures, Odivelas, Almada e Moita. Pelo contrário, é no anel externo da AML que se 
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verificam os maiores acréscimos e a maior dinâmica demográfica, encontrando-se inserido neste espaço o concelho 

de Montijo, que obteve uma Taxa de Variação acima da média no mesmo período. 

 

   Figura nº 44 – Taxa de Variação da População na AML (1991-2001). 

 
                  Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População – 2001. 

 

2.3. – Evolução demográfica previsível segundo o PDMM 
 

De acordo com o Volume II do relatório descritivo e propositivo do PDMM, a evolução demográfica da população foi 

considerada segundo 3 cenários possíveis e de acordo com os factores e expectativas a que o concelho estava 

exposto, nomeadamente tendo em consideração a localização da nova Ponte e da rede complementar de 

acessibilidades: 

 
• Cenário 1 – A localização da nova ponte sobre o rio Tejo no corredor Barreiro-Chelas. 

• Cenário 2 – A localização da nova ponte sobre o rio Tejo no corredor Sacavém-Montijo, com os efeitos de 

pressão demográfica a terem a máxima expressão desde o início do período de vigência do plano. 

• Cenário 3 – A localização da nova ponte sobre o rio Tejo no corredor Sacavém-Montijo, com os efeitos de 

pressão demográfica, a começarem a fazer-se sentir com maior expressão só na segunda metade do período 

do plano. 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      208 

              Quadro nº 73 – Projecções demográficas apontadas nos estudos do PDM para 2002. 

Freguesias 
População Prevista em 2002 – (Segundo PDMM) 

Cenário I Cenário II Cenário III 
Território Oeste 35840 42640 39260 
Afonsoeiro 4820 5900 5430 
Alto Est./Jardia 3560 2800 2570 
Atalaia 1760 1500 1400 
Montijo 22760 28450 26180 
Sarilhos Grandes 2940 4000 3680 
Território Este 6160 7350 6740 
Canha 2040 2600 2370 
Pegões 2350 2850 2610 
St.º Isidro de Pegões 1770 1900 1760 

Concelho 42000 50000 46000 
                FONTE: INE, PDM; Volume II do relatório descritivo e propositivo do PDMM. 

 

Dos três cenários expostos, foi apontado como cenário mais plausível o cenário 3, que apesar de considerar os efeitos 

da ponte como indutores de uma considerável pressão demográfica, não os assumia na sua máxima intensidade logo 

desde do início do período do plano, passando a ser esta a referência para todas as opções estratégicas e propostas 

enumeradas nos relatórios do PDMM. 

 

2.3.1 – Distribuição da população 
 

O Concelho de Montijo registou nos Censos de 2001 uma população residente de 39 168 habitantes, um número 

consideravelmente inferior aos 46 000 previstos no Cenário 3 (PDMM) para 2002. 

 
Ao longo do século passado (gráfico nº 32), registou-se uma evolução positiva da população do concelho até se 

atingir o seu pico histórico de população em 1970, fruto do forte desenvolvimento industrial registado, aliado a um 

período de forte êxodo rural. Nos anos seguintes, dá-se uma inversão da tendência de crescimento, que se mantém 

negativa até 1991, para no último período intercensitário se registar novo impulso. 
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         Gráfico nº 32 – Evolução populacional no concelho de Montijo entre 1890 e 2001. 
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           Fonte: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População. 

 

Em termos territoriais, verifica-se que 86% da população reside no território Oeste, onde se destaca a freguesia de 

Montijo com 22915 habitantes, ou seja, 58,5% da população total do concelho. A freguesia da Atalaia é a menos 

populosa e representa apenas 3,3% da população do concelho, cabendo os restantes 14% ao território Este, com 5 465 

habitantes. 

 

Gráfico nº 33 – População residente, por freguesia em 1991 e 2001 e população estimada, por freguesia em 2002, segundo Cenário 3 
do PDMM 
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Fonte: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População, (1991 e 2001). 
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No gráfico anterior, pode ser observada a distribuição da população por freguesia em 1991 e 2001, colocando-se 

também em comparação a estimativa resultante do Cenário 3 do PDMM para 2002. Deste modo, pode confirmar-se 

que este cenário acabou por projectar uma população claramente superior ao que se veio a verificar, exceptuando-

se neste exercício a freguesia de Alto Estanqueiro/Jardia. 

 

     Quadro nº 74 – População residente, por freguesia – 1981 / 2001. 
Freguesias Pop 

1981 % Pop 
1991 % Pop 

2001 % Tx Var 91 
/ 01 (%) Tx C.A.M. Área 

km2 
Dens. Pop 

1991 
Dens. Pop 

2001 
Território Oeste 30833 83,2 30312 84.1 33703 86.0 10.1 1.0 56.8 533.7 593.4 

Afonsoeiro - - 4142 11,5 3536 9 -17,1 -1,7 4,2 986,2 841,9 

Alto 
Estanqueiro 
Jardia 

- - 2221 6,2 2722 6,9 18,4 1,8 11 201,9 247,5 

Atalaia - - 1090 3 1312 3,3 16,9 1,7 2,6 419,2 504,6 

Montijo 27555 74,4 20003 55,5 22915 58,5 12,7 1,3 27,2 735,4 842,5 

Sarilhos 
Grandes 3278 8,8 2856 7,9 3218 8,2 11,2 1,1 11,8 242 272,7 

Território Este 6225 16,8 5726 15.9 5465 14.0 -4.8 -0.5 291.6 19.6 18.7 

Canha 4721 12,7 2202 6,1 1907 4,9 -15,5 -1,5 211,6 10,4 9 

Pegões  - 2204 6,1 2104 5,4 -4,8 -0,5 24,6 89,6 85,5 

St.º Isidro de 
Pegões 1504 4,1 1320 3,7 1454 3,7 9,2 0,9 55,4 23,8 26,2 

Concelho 37058 100 36038 100 39168 100 8 0,8 348,4 103,4 112,4 
            Fonte: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População, (1981, 1991 e 2001). 

 

O quadro nº 74 representa a caracterização demográfica geral das freguesias do concelho entre 1981 e 2001. Através 

da sua análise, podem ser confirmados diversos aspectos, quanto à distribuição da população, nomeadamente a 

maior concentração nas freguesias do território Oeste, registando-se em Montijo, Afonsoeiro e Atalaia as maiores 

densidades populacionais. Como forma de ilustrar esta análise, construiu-se uma hierarquia de centros urbanos, tendo 

como base todos os lugares com mais de 500 habitantes (quadro n.º 75), verificando-se que o núcleo urbano de 

Montijo, juntamente com o de Afonsoeiro, cuja delimitação territorial e urbana têm continuidade, formam a principal 

concentração urbana do concelho, a Cidade de Montijo.  

 

    Quadro nº 75 – Lugares com mais de 500 Habitantes no concelho de Montijo. 
Lugares 1981 N.º de ordem 1991 Nº de ordem 2001 Nº de ordem Variação 
Montijo 23407 1º 19278 1º 22229 1º = 
Montijo (Afonsoeiro) - - 3332 2º 3969 2º = 
Sarilhos Grandes 1305 2º 1297 3º 1486 3º = 
Atalaia 1076 3º 1090 4º 995 4º = 
Canha 978 4º 961 5º 884 5º = 
Pegões (Novos) 724 5º 729 6º 853 6º = 
Jardia 628 6º - - - - ↓ 
Bairro Boa Esperança 532 7º 602 8º 736 7º ↑ 
Lançada 664 8º 645 7º 706 8º ↓ 
Craveira do Norte 543 9º 546 9º 497 9º = 

              Fonte: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População, (1981, 1991 e 2001). 
 

A grande extensão geográfica do território Este é um dos aspectos que suporta a sua baixa densidade populacional, 

tendo em conta que é composto principalmente por povoações dispersas, e por grandes áreas agro-florestais. 
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  Figura nº 45 – lugares com mais de 500 habitantes (Território Oeste). 

 
  Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População, 2001. 

 

 Figura nº 46 – lugares com mais de 500 habitantes (Território Este). 

 
   Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral de População, 2001. 

 

Ao nível da variação da população, o concelho de Montijo registou um crescimento populacional moderado no último 

período censitário 1991/2001, o que vem contrariar as ligeiras perdas de efectivos registadas no período anterior. 

 
Relativamente às freguesias do concelho de Montijo, o PDMM fazia uma previsão de crescimento para todas, o que 

não se veio a verificar. As freguesias de Pegões, Canha e Afonsoeiro registaram uma diminuição populacional, 

contrariamente às freguesias de Alto Estanqueiro/Jardia, Atalaia e Santo Isidro de Pegões, que registaram o maior 

crescimento, contrariando, desta forma o cenário de evolução populacional apresentado em PDM. 

 

Santo Isidro de Pegões 
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        Gráfico nº 34 – Taxa de crescimento médio anual, por freguesia – 1991/2001 e previsão (PDMM) – 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fonte: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População, (1991 e 2001). 
 

A freguesia de Afonsoeiro registou durante o período inter-censitário 1991 / 2001 uma taxa de crescimento negativo de 

-14.6%, sendo mesmo a que mais população perdeu entre as freguesias com variação negativa. Todavia, este facto 

ficou a dever-se a erro na contabilização dos resultados dos Censos 1991, tudo indicando que a freguesia de 

Afonsoeiro foi, a par da freguesia de Montijo, a que mais aumentou de população neste período, principalmente após 

a construção da Ponte Vasco da Gama. 

 

2.3.1.1 – Estrutura etária da população 
 

A estrutura etária da população do Concelho do Montijo, à semelhança de Portugal, segue as tendências 

demográficas de envelhecimento da população provocadas pela diminuição dos efectivos em idades mais jovens, o 

aumento dos efectivos em idades mais avançadas e o decréscimo da natalidade. 

 
O duplo envelhecimento das estruturas etárias, que resulta da junção destes dois factores, é uma das consequências 

directas da diminuição dos nascimentos e óbitos, normalmente associada a uma evolução da qualidade de vida. 

 
Assim, através do quadro nº 76, pode verificar-se que o peso da população idosa no Concelho de Montijo, é superior 

quando comparado ao nível regional (Península de Setúbal ou AML), bem como com Portugal Continental. 

 

              Quadro nº 76 – Grandes grupos etários. 

Grupos 
etários 

Montijo 
2001 % 

Península 
Setúbal 

2001 
% AML 

2001 % 
Portugal 

Continental 
2001 

% 

0 a 14 5879 15.01 109645 15.34 396220 14.89 1557934 15.79 
15 a 64 26497 67.65 502516 70.32 1855583 69.71 6682813 67.71 
65 e + 6792 17.84 102428 14.33 410046 15.40 1628596 16.50 
Total 39168 100.0 714589 100.00 2661850 100.0 9869343 100.0 

   Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População – 2001. 
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    Gráfico nº 35 – Pirâmide etária do concelho de Montijo, 1991 e 2001. 
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          FONTE: INE, XIII e XIV Recenseamento Geral da População (1991 e 2001). 

 

No caso particular do Montijo, encontra-se uma pirâmide etária deformada (quase invertida) em que a base se 

estreita, ficando cada vez menor e o topo cada vez mais largo (Gráfico nº 35). Esta é uma pirâmide típica dos países 

desenvolvidos, que se encontram na última fase da evolução demográfica, em que os níveis de mortalidade e 

natalidade são muito baixos, o que implica a existência de uma pirâmide de base bastante reduzida (baixas 

proporções de jovens) e um topo bastante alongado (elevadas proporções de pessoas idosas). 

 

A pirâmide etária da população do Montijo apresentava, nos Censos de 2001, valores muito semelhantes nos grupos 

etários com idade entre os 0 e os 5 anos e entre os 70 e os 75 anos, revelando um baixo número de jovens e um 

aumento da longevidade das populações, o que significa igualmente, que a esperança de vida do concelho 

acompanha o aumento da população idosa.  

 
Comparativamente à pirâmide etária de 1991, refira-se que, à excepção dos grupos etários entre os 5 e 20 anos, 

ocorreu um aumento de população, inclusive no grupo dos 0 a 4 anos, o que pressupõe uma recuperação da 

natalidade no concelho de Montijo, através da vinda de novos casais residentes. 

Actualmente, o valor de esperança média de vida do Concelho de Montijo é de 71.9 anos2, contra 77.3 anos na 

Península de Setúbal e 75 anos em Portugal. 

 

2.3.1.2 – Estrutura familiar 
 

O Relatório do PDMM, no ponto 3 do Volume III, faz uma análise à estrutura familiar do concelho de Montijo, segundo o 

número de elementos e a dimensão média e sua evolução até 1991, por freguesia. 

 
Comparando com os dados actuais, constata-se que segundo os Censos de 2001, a dimensão média da família no 

concelho é de 2,6 pessoas (quadro nº 77), entendendo-se por dimensão média, o número de pessoas que em média, 

partilham um núcleo familiar na mesma habitação. 

                                                 
2 Cadernos Regionais, INE, 2001. 
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As freguesias mais urbanas apresentam valores mais baixos, destacando-se a freguesia do Montijo (2,6), e a Atalaia, 

com 2.5. Por outro lado, as freguesias do território Este apresentam valores que variam entre 2.7 e 2.9. 

 

               Quadro nº 77 – Famílias clássicas residentes e dimensão média familiar. 

Freguesias Famílias clássicas 
residentes 

Dimensão 
média 

Dimensão 
média 

Dimensão 
média 

Taxa de 
variação 

TCAM 
(%) 

 1981 1991 2001 1981 1991 2001  (%)  
Território Oeste 10141 10524 12842 _ _ _ 18.1 1.8 
Afonseiro _ 1361 1300 _ 3 2,7 -4,48 -0,5 
Alto-Estanqueiro/Jardia _ 705 993 _ 3,2 2,7 40,85 3,5 
Atalaia _ 448 518 _ 2,4 2,5 15,63 1,5 
Montijo 9042 7054 8795 3,0 2,8 2,6 24,68 2,2 
Sarilhos Grandes 1099 956 1236 3,0 3 2,6 29,29 2,6 
Território Este 2100 1981 1977  _ _ -0.2 0.0 
Canha 1623 800 702 2,9 2,8 2,7 -12,25 -1,3 
Pegões _ 741 771 _ 3 2,7 4,05 0,4 
St.º Isidro de Pegões 477 440 504 3,2 3 2,9 14,55 1,4 
Concelho 12241 12505 14819 3,0 2,9 2,6 18,5 1,7 

 Fonte: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População (1981, 1991 e 2001).  
 

   Figura nº 47 – Dimensão média da família, por freguesia, em 2001. 

 
Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População, 2001. 

 

Da análise da figura n.º 47, pode observar-se que a dimensão do agregado não varia muito entre as freguesias, 

apontando para uma uniformização do tamanho médio dos agregados familiares nas várias freguesias.  

 
É de salientar o decréscimo ocorrido entre o intervalo censitário 1991 / 2001, agravando-se a tendência de diminuição 

dos agregados familiares, em todas as freguesias, com maior incidência a freguesia de Sarilhos Grandes, que passa de 

uma média familiar de 3 pessoas para 2.6, assim como o Alto Estanqueiro Jardia que sofre um decréscimo 3.2 para 2.7 

pessoas. A Freguesia da Atalaia foi a única que apresentou um comportamento contrário. 

Por outro lado, continua a ser o território Este que apresenta as dimensões mais elevadas dos agregados familiares. 

Contudo, com excepção da Freguesia de Santo Isidro de Pegões que apresenta um média familiar de 2.9 pessoas, as 

freguesias de Canha e Pegões aproximam-se da dimensão média familiar do território Oeste, nomeadamente das 
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freguesias de Sarilhos Grandes e Alto Estanqueiro Jardia, consideradas áreas medianamente urbanas (segundo 

designação do INE). 

 

 Gráfico nº 36 – Famílias clássicas residentes por freguesia entre 1991 e 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População, (1991 e 2001). 
 

Como se pode observar pela leitura do gráfico n.º 36, a evolução por freguesia do número de famílias acaba por 

reflectir as grandes tendências demográficas expostas anteriormente, verificando-se o maior aumento e a maior 

concentração do número de famílias na freguesia de Montijo. 

 

2.3 2– Comportamento demográfico 
 

2.3.2.1 - Natalidade, Mortalidade e Crescimento Natural 
 

O concelho de Montijo demonstrou, durante a última década do século passado, um comportamento demográfico 

com alguns sinais de estagnação. Isto pode ser confirmado pela leitura do quadro nº 78, em que se pode verificar que 

o Montijo, com uma natalidade abaixo da média e uma mortalidade acima dos valores médios regionais e nacionais, 

obteve um crescimento natural praticamente nulo. 

 

 Quadro nº 78 – Principais Indicadores Demográficos, 2001. 
Indicadores Montijo Península Setúbal AML Portugal Continental 
Natalidade (TBN) 11.3 11.8 11.6 11.4 
Mortalidade (TBN) 11.2 9.3 9.4 10.1 
Fecundidade (TFG) 46.0 45.7 45.3 - 
Crescimento Natural 0.05 2.58 10.7 1.3 

Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População (2001). 
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       Gráfico nº 37 – Natalidade, Mortalidade e Crescimento Natural, por freguesia, 2001. 
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Fonte: SIGM 2006, INE, XIV Recenseamento Geral da População (2001). 

 

Como se pode observar no gráfico nº 37, constata-se igualmente que em 2001 existia praticamente um encontro entre 

o número de nascimentos e o número de óbitos, onde três freguesias apresentam um crescimento natural negativo, em 

2001 (Afonsoeiro, Alto Estanqueiro/Jardia e Canha). Esta aproximação entre natalidade e mortalidade tem 

repercussões em indicadores como os de envelhecimento, cujo índice se tem vindo a agravar, ou a taxa de 

substituição das gerações que se expressa de uma forma muito ténue, somente 1,1%, valor igualmente registado em 

1991 (Quadro nº 79). 

 

   Quadro nº 79 – Taxas de crescimento natural e de substituição de gerações. 

Freguesias Tx. C N 
1981 

Tx. C N  
1991 

Taxa de 
substituição das 
gerações 1991 

Tx. C N 2001 
Taxa de 

substituição das 
gerações 2001 

Território Oeste  4,32 1,11 0,27 1,11 
Afonsoeiro - 1,93 1,25 -1,41 1,02 
Alto Estanqueiro Jardia - 1,35 0,98 -16,16 0,88 
Atalaia - -2,75 0,97 0,76 1,14 
Montijo 1,15 6,30 1,14 1,88 1,17 
Sarilhos Grandes 1,04 -1,05 0,92 4,35 0,98 
Território Este  -2,62 1,00 -1,28 0,93 
Canha 1,04 -4,54 0,94 -15,73 0,89 
Pegões - 0,45 1,06 4,28 0,97 
St.º Isidro de Pegões 1,04 -4,55 1,13 9,63 0,94 
Concelho  3,22 1,10 0,05 1,08 

           Fonte: SIGM 2006, INE, XIII e XIV Recenseamento Geral da População (2001 e 1991).  
 

Não obstante a dinâmica particular de cada freguesia, o fraco número de nascimentos registados neste último 

recenseamento, é um problema demográfico generalizado ao nível do concelho. 

 
Os movimentos migratórios constituem outra variável que influi directamente no comportamento demográfico exposto. 

No caso particular do Montijo, o crescimento demográfico verificado nas últimas décadas do século XX, foi claramente 

impulsionado por um saldo migratório positivo, fruto dos fenómenos de êxodo rural e de retorno das populações das 
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colónias que se verificaram nos anos 60 e 70. Contudo, na última década do séc. XX, o seu saldo migratório foi quase 

nulo, pelo que o fraco crescimento populacional se deveu ao valor ligeiramente positivo do saldo fisiológico.  

 

   Gráfico nº 38 – População residente segundo as migrações no concelho de Montijo. 
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    Fonte: INE, XIV Recenseamento Geral da População, 2001. 

 

2.3.2.2 - Índices de dependência 
 

A análise das “dependências” é essencial, na medida em que se ilustram os potenciais encargos que pesam sobre a 

população activa. 

 

 Quadro nº 80 – Índices de dependência no concelho de Montijo. 
 1991 2001 
Índice de Juventude 129,02 86,56 
Índice de Envelhecimento 77,51 115,53 
Índice de Longevidade 34,78 39,52 
Índice de Dependência de Jovens 26,24 22,19 
Índice de Dependência de Idosos 20,34 25,63 

               Fonte: INE, XIII e XIV Recenseamento Geral da População (2001 e 1991). 
 

Com efeito, encontra-se, no concelho, um Índice de Dependência dos Jovens em que por cada 100 “activos” 

dependem, em 2001, 22 jovens. Este valor é ligeiramente reduzido em relação aos censos de 1991, em que a 

população jovem que dependia da população dita “activa” era de 26%. 

 
Em relação à população idosa, de acordo com as variáveis de envelhecimento demográfico já analisadas, na última 

década decorreu um aumento de 5% do índice de Dependência dos Idosos.  

 

O índice de juventude, sendo uma das medidas utilizadas para representar o envelhecimento demográfico, aponta, 

numa comparação entre os dois recenseamentos, para uma aumento substancial dos idosos no concelho. Em 1991 

encontrávamos uma média de 129 jovens por cada 100 idosos, enquanto no último recenseamento, já encontramos 

valores abaixo dos 100, mais precisamente, de 86 jovens por cada 100 idosos. O que vai ao encontro das percentagens 

dos grupos funcionais e do índice de envelhecimento. O índice de envelhecimento, apresenta valores, em 2001, 

superiores a 100 (115%), que se lê, por cada 100 jovens existem 115 idosos. Neste indicador, o concelho de Montijo 

apresenta um valor superior à média do país desde 1981, como se verifica pela análise do gráfico n.º 39. 
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 Gráfico nº 39 – Índice de Envelhecimento (%) no concelho de Montijo e em Portugal entre 1960 e 2001. 
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             Fonte: Fonte: INE. 

 

O índice de longevidade, que compara o peso dos idosos mais jovens com o peso dos idosos menos jovens, revela um 

aumento deste, na última década, na ordem dos 5%, indicando que, para além do aumento geral da população 

idosa, existe uma tendência de progressão dos efectivos idosos menos jovens. 

 
O concelho protagonizou, essencialmente nos últimos 20 anos, a entrada na nova era demográfica, colocando já a 

população envelhecida em número superior ao da população jovem. Embora sempre com uma tendência de 

aumento, o crescimento deste índice feito ao longo das décadas de 1960 e 1970 foi moderado e sem grandes 

variações. A grande viragem assistiu-se durante a década de 80. O envelhecimento demográfico é um problema geral 

da realidade portuguesa, à qual o concelho do Montijo não é excepção.  
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3 - HABITAÇÃO 
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3.1 - Enquadramento da temática habitacional do concelho de Montijo 
 

O presente capítulo visa caracterizar a evolução dos principais indicadores de habitação no concelho de Montijo, em 

consonância com os dados estatísticos disponíveis do INE e CMM durante o período de vigência do PDMM. Assim, para 

analisar o panorama da habitação no concelho entendeu-se começar pela situação geral de enquadramento do 

concelho na AML (quadro nº 81).  

 

Quadro nº 81 – Alojamentos na AML, 1991 – 2001. 
Concelhos Alojam. Alojam. Taxa de Área Dens. hab. Dens. hab. % Na AML % Na AML 

 1991 2001 Variação (%) (Km2) 1991 2001 1991 2001 

AML Norte 791672 934223 15,3 1373,4 576,4 680,2 73,4 72,1 

Amadora 71785 80613 12,3 23,3 3080,9 3459,79 6,70% 6,20% 

Cascais 72152 89975 24,7 97,2 742,3 925,67 6,70% 6,90% 

Lisboa 279234 293064 4,95 84,6 3300,64 3464,11 25,90% 22,60% 

Loures 125216 85202 14,59 195,1 564,8 384,31 11,60% 6,60% 

Mafra 22448 30273 34,86 291,6 76,98 103,82 2,10% 2,30% 

Odivelas  58288 100 26,6  2191,28 100 4,50% 

Oeiras 64723 75704 16,97 45,8 1413,17 1652,93 6,00% 5,80% 

Sintra 114247 166934 46,12 313,6 364,31 532,32 10,60% 12,90% 

V. Franca Xira 41867 54170 29,39 295,6 141,63 183,25 3,90% 4,20% 

AML Sul 286410 361609 20,8 1525,6 187,7 237,0 26,6 27,9 

Alcochete 4477 6209 38,69 94,5 47,38 65,7 0,40% 0,50% 

Almada 73892 92292 24,9 70,2 1052,59 1314,7 6,90% 7,10% 

Barreiro 34196 37877 10,76 31,8 1075,35 1191,1 3,20% 2,90% 

Moita 26407 30552 15,7 55,3 477,52 552,48 2,40% 2,40% 

Montijo 16246 19660 21,01 348,4 46,63 56,43 1,50% 1,50% 

Palmela 19647 26239 33,55 462,9 42,44 56,68 1,80% 2,00% 

Seixal 50342 69046 37,15 95,5 527,14 722,99 4,70% 5,30% 

Sesimbra 18112 24516 35,36 195 92,88 125,72 1,70% 1,90% 

Setúbal 43091 55218 28,14 172 250,53 321,03 4,00% 4,30% 

Total da AML 1078082 1295832 20,2 2899 371,88 446,99 100% 100% 
   Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1991 e 2001. 

 

Na década de 90 a AML continuou a sua enorme dinâmica de construção, contando-se os concelhos de Montijo e 

Alcochete, entre os que mais reflectiram essa tendência. No contexto do território do concelho, a construção da Ponte 

Vasco da Gama teve uma importância decisiva na modelação das características da envolvente e da aproximação à 

Cidade de Montijo, tanto do ponto de vista da imagem urbana como na definição do seu papel enquanto centro 

urbano no contexto da AML. Todavia, não obstante a dinâmica registada nos concelhos de Montijo, Alcochete, 

Palmela e adjacentes, verifica-se que as taxas de crescimento absolutas são maiores noutros concelhos da AML, como 

no caso de Sintra, e ainda, de forma pontual nos municípios adjacentes ao concelho de Lisboa, estabelecendo por 

comparação nesta área, dois cenários de evolução do panorama habitacional na AML, um associado ao conjunto de 

concelhos situados na margem norte e outro associado aos concelhos situados na margem sul da AML. 
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    Figura nº 48 – Taxa de variação dos alojamentos na AML entre 1991 e 2001. 

 
  Fonte: INE, IV Recenseamento Geral da Habitação, 2001. 

 

A dinâmica sócio-urbanistica impulsionada pela construção da Ponte Vasco da Gama não se encontra totalmente 

espelhada nos dados revelados pelo período inter censitário de 1991/2001, uma vez que esta abrange apenas três 

anos de funcionamento desta infra-estrutura, não explicando na integra o crescimento relativamente moderado para 

o Montijo. 
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   Figura nº 49 – Densidade habitacional na AML entre 1991 e 2001. 

 
   Fonte: INE, IV Recenseamento Geral da Habitação, 2001. 

 

No concelho de Montijo, apesar das dinâmicas residenciais da última década terem sido fortemente beneficiadas com 

a construção da Ponte Vasco da Gama e da rede viária complementar, o parque habitacional regista ainda um 

grande peso de construções edificadas nas décadas de 50-60 e 70-80, que correspondem respectivamente a 1698 e 

1968 edifícios. Estes períodos de construção e de expansão urbana, surgem associadas a períodos históricos como o 

período de implementação e de desenvolvimento industrial do concelho ou o crescimento populacional e 

habitacional registado no período pós 25 de Abril de 1974. 

 
Através da leitura do gráfico n.º 40, representativa dos edifícios3 construídos no concelho de Montijo, segundo a época 

de construção, é possível ter a percepção da idade do parque habitacional do concelho, concluindo-se que, 

agregando o número de edifícios construídos entre 1946 e 2001, ou seja, na última metade do século XX, cerca de 

79,4% do total de construções no concelho foram edificadas neste período.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Construção independente, compreendendo um ou mais alojamentos, divisões ou outros espaços destinados à habitação de pessoas, coberta e 
incluída dentro de paredes externas ou paredes divisórias, que vão das fundações à cobertura independentemente da sua afectação principal ser para 
fins residenciais, agrícolas, comerciais, industriais, culturais ou de prestação de serviços.   
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   Gráfico nº 40 – Edifícios construídos segundo a época de construção no concelho de Montijo, 2001. 
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       Fonte: INE, IV Recenseamento Geral da Habitação, 2001. 

 

Na última década (1991-2001) foram construídos 1553 novos edifícios, que se localizaram predominantemente nas 

freguesias de Montijo, Afonsoeiro, Sarilhos Grandes e Atalaia, abrindo-se desta forma, novas zonas de expansão 

urbana. Esta dinâmica construtiva é, no entanto, desigual, uma vez que, se por um lado, há freguesias que registaram 

um forte crescimento da construção habitacional, outras há em que o valor absoluto de alojamentos4 diminuiu. A 

freguesia que registou o mais baixo valor de novas construções, foi Santo Isidro de Pegões, seguida de Pegões com 75 

e 77 edifícios, respectivamente. Todavia, sobre este aspecto, salienta-se que os dados recolhidos sobre a temática 

habitacional revelam em certos casos variações negativas de valores, que apenas encontram justificação em 

eventuais erros de recolha censitária (caso da freguesia do Afonsoeiro), ou em falhas de contabilização das 

edificações em curso na data de recolha dos últimos censos. 

Estima-se que entre 1991 e 2004 tenham sido construídos no concelho cerca de 11000 fogos (8700 fogos entre 1991 e 

2001 e 2300 entre 1991 e 2004). 

       Gráfico nº 41 – Evolução dos alojamentos em parque habitacional, por freguesia, 1991-2006. 
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4 – Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído, reconstruído, ampliado ou transformado, se destina à habitação humana e, no 
momento censitário, não está a ser utilizado totalmente para outros fins; ou qualquer outro local que, no momento censitário, estivesse a ser utilizado 
como residência de pessoas.              
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         Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1991 e 2001; CMM, 2006 
 

Como se pode confirmar pela leitura do gráfico nº 41, verifica-se um crecimento do número de alojamentos, desde 

1991 até 2006, nas freguesias mais urbanas, nomeadamente Montijo, Atalaia, Alto Estanqueiro/Jardia, destacando-se 

mais uma vez, o caso do Afonsoeiro, que regista o maior crescimento.  

 
Estabelecendo uma comparação entre os concelhos da Península de Setúbal nos anos de 2001 e 2004, relativamente 

à evolução dos edifícios de habitação familiar clássica5 e a alojamentos familiares clássicos, pode-se verificar que 

todos os concelhos apresentam uma evolução positiva do seu parque habitacional. 

 
Neste quadro de caracterização verifica-se ainda que o número dos alojamentos familiares clássicos na maioria dos 

concelhos são duas ou três vezes superiores ao número dos edifícios de habitação familiar clássica do respectivo ano, 

acentuando um cenário de quantidade de oferta. 

 

Na Península de Setúbal destacam-se no ano de 2004 os concelhos do Barreiro (3,7), Almada (3,0), Moita (2,9), Seixal 

(2,7) e Setúbal (2,7) com uma média de alojamentos familiares clássicos por edifício superior à média da Península de 

Setúbal (2,5). Os restantes concelhos apresentam uma média inferior à da Península de Setúbal, pertencendo a média 

mais baixa de alojamentos por edifício a pertencer aos concelhos de Palmela e Sesimbra (1,6), seguidos de Alcochete 

e Montijo (1,9). 

 

 Quadro nº 82 – Estimativas do parque habitacional nos concelhos da Península de Setúbal 2001-2004. 
 Edifícios de habitação familiar clássica Alojamentos familiares clássicos 
 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 
Península de 
Setúbal 147161 150393 152695 153720 366302 375457 382473 387295 

Alcochete 3644 3712 3788 3894 6448 6728 7114 7441 
Almada 30411 30923 31327 31636 92255 93535 94740 95588 
Barreiro 10442 10616 10734 10797 38487 39425 39896 40214 
Moita 10777 11000 11131 11195 30918 31600 32367 32601 
Montijo 11183 11424 11570 11594 20176 21197 21756 22500 
Palmela 17796 18167 18427 18435 26925 27612 28185 28672 
Seixal 25544 26034 26381 26438 69643 70894 71740 72429 
Sesimbra 16161 16777 17183 17514 25334 26509 27697 28204 
Setúbal 21204 21741 22155 22218 56116 57957 58978 59646 

             Fonte: INE, Recenseamento Geral da Habitação, 2001 e INE, Estatísticas da Construção e da Habitação. 
 

                                                 
5 Divisão ou um conjunto de divisões e seus anexos que, fazendo parte de um edifício com carácter permanente ou sendo estruturalmente separados 
daquele, pela forma como foi construído, reconstruído ou reconvertido se destina à habitação de uma família, não estando no momento censitário a 
servir totalmente para outros fins. 
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     Gráfico nº 42 – Média dos alojamentos familiares clássicos por edifício para os concelhos da Península de Setúbal em 2004. 
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   Fonte: INE, Recenseamento Geral da Habitação, 2001 e INE, Estatísticas da Construção e da Habitação. 

 

3.1.1 – Enquadramento dos estudos de habitação no PDMM 
 

O diagnóstico do PDMM sobre a habitação no concelho, caracterizava como pouco significativas as carências 

estáticas verificadas, focalizando o problema da habitação sobre os pátios existentes na cidade de Montijo, o baixo 

nível das condições de habitabilidade, estado de degradação e sobreocupação de alguns destes casos. O 

diagnóstico do PDMM refere ainda como outro problema a existência de alguns bairros clandestinos, estabelecendo 

apenas um apontamento descritivo quanto à sua implantação em áreas periféricas da cidade de Montijo e quanto à 

caracterização do tipo de edificação erigida. 

 
Centrando a análise sobre os indicadores numéricos expressos nos estudos de caracterização do PDMM, verifica-se que 

este documento apontou para um aumento do número de alojamentos de 13%, correspondente a 1800 unidades no 

período 1981/1989 e a uma média de 220 alojamentos por ano. No mesmo sentido, os dados populacionais 

apontavam para uma estimativa de 44900 indivíduos residentes no ano de 1990, representado um crescimento de 22% 

no período 1981/1991. Quanto aos seus regimes de ocupação, o PDMM refere que, em 1981, 41,5% das famílias eram 

proprietárias do seu alojamento e 49,9% arrendavam a sua habitação. 

 
No quadro de caracterização descrito, não se observou um nexo justificativo entre os vários dados que caracterizam a 

situação da habitação no concelho de Montijo, tendo sido apenas indicado o valor de referência de 7000 novos fogos 

para o período compreendido entre 1991 e 2002, sugerindo uma componente de 10% de habitação social. 

 

3.2 - Alojamentos 
 

O concelho de Montijo apresenta um quadro de evolução do número de alojamentos, revelando nos três últimos 

recenseamentos uma tendência crescente. Com efeito registam-se crescimentos positivos mas moderados no que 

respeita ao total dos alojamentos, ou seja, no intervalo censitário 1981-1991 encontra-se um crescimento anual de 1,5%, 

no período seguinte, 1991-2001, regista-se um crescimento de 1,9% e no conjunto dos 20 anos regista-se uma taxa de 

crescimento anual médio de 1,72%. No segundo período censitário (1991-2001), salienta-se um crescimento mais 

elevado, tendo-se registado o período de maior amplitude (2,2%) entre 1998 e 1999. Este facto é revelador da 

influência que a Ponte Vasco da Gama exerceu sobre o efeito de atracção do Concelho para a construção de novos 

alojamentos, não obstante a data de realização do último censo (2001) não reflectir na íntegra a sua totalidade.  
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Relativamente à evolução do número de fogos do parque habitacional na década de 90 (1991-1999), o concelho 

registou um crescimento positivo de 12,6%, e atingiu a variação anual com maior amplitude entre os anos de 1998 e 

1999, com 2,2%, estabelecendo-se uma vez mais a ligação com a inauguração da Ponte Vasco da Gama. Assim, 

como se verifica pela análise do gráfico n.º 43, os valores de concentração populacional na cidade de Montijo e 

freguesias contíguas (86% do total de alojamentos), tendem a ficar mais contrastados face às freguesias rurais do 

território Este, traduzindo uma inserção plena do território Oeste do concelho, no centro da AML. 

 

Gráfico nº 43 – Alojamentos, por freguesia do concelho de Montijo, em percentagem do total. 
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Fonte: INE, IV Recenseamento Geral da Habitação, 2001. 

 

Em 2001, havia 19 660 alojamentos familiares no concelho, maioritariamente localizados nas freguesias urbanas, 

apresentando um padrão de distribuição correspondente ao da população e das famílias e que se justifica pela 

proximidade aos principais pólos de emprego no concelho, nomeadamente no sector secundário e principalmente 

terciário, tendo-se registado na década passada, um crescimento de 3414 unidades (34.8%). 

 
Tendo como base os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), as maiores taxas de crescimento anual médio 

(TCAM) de alojamentos, ilustradas no gráfico nº 44, registam-se nas freguesias de Atalaia (5,4%), Alto Estanqueiro/Jardia 

(3,8%) e na freguesia de Montijo (2,6%). No entanto, deve ser feita uma ressalva para a situação da freguesia de 

Afonsoeiro (0,5%), cujo valor não reflecte todos os alojamentos em construção, por critério na recolha censitária em 

2001. Contudo, poderá estimar-se, não obstante os dados não demonstrarem, que esta freguesia terá sofrido um 

elevado crescimento urbanístico com consequente aumento do parque habitacional, desde a abertura da Ponte 

Vasco da Gama. 
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Gráfico nº 44 – Taxa de crescimento anual médio de alojamentos (Tx.CAM - %), por freguesia 1991 – 2001. 
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      Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1991 e 2001. 
 

Estabelecendo uma relação entre as taxas de variação de população e de alojamentos, por freguesia, torna-se 

perceptível o crescimento registado ao longo da década 1991-2001, bem como a expressão territorializada da 

densidade habitacional do concelho. 

 

Gráfico nº 45 – Relação entre taxas de variação de população e alojamentos, por freguesia, 1991-2001. 
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  Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1991 e 2001. 
 

Comparando o crescimento habitacional com o crescimento da população, verifica-se que o concelho de Montijo 

tem o dobro do crescimento anual médio dos alojamentos, o que revela um excesso de oferta para um segmento de 

procura que está esgotado. Apenas duas freguesias registaram um crescimento populacional superior ao habitacional 

(Stº Isidro e Sarilhos Grandes). 
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Isto significa a existência de uma grande oferta de habitação no concelho, ou seja, o ritmo de urbanização foi 

claramente superior à procura de habitação, aumentando desta forma o número de fogos vagos, em parte devido a 

uma falta de diversidade de oferta existente o que levou à saturação do mercado e morosidade na venda dos fogos. 

 
Observando o gráfico nº 45, é possível concluir que nas freguesias de Alto Estanqueiro Jardia, Atalaia, Montijo e Sarilhos 

Grandes, ocorre uma correlação positiva entre a variação da população e dos alojamentos. Por outro lado, as 

freguesias do território Este apresentam maiores discrepâncias, uma vez que não encontram igual correspondência 

entre as variações destes indicadores. Refira-se, no entanto, o caso da freguesia de Canha, como o único em que 

ambas as variações se apresentam negativas. 

 

3.2.1 - Os alojamentos quanto ao uso 
 

No concelho de Montijo a maioria dos alojamentos constituía, em 2001, residência habitual6 para a população 

concelhia, mais precisamente 14 426 fogos que correspondiam a 73,38% do total do concelho. Contudo, os 

alojamentos para uso sazonal ou secundário7 e vagos8 registaram um aumento substancialmente superior aos de 

residência habitual. Aumentos de 29,9% nos alojamentos vagos e de 34% nos de uso sazonal, contra um aumento de 

apenas 17,4% nos de residência habitual, para o período entre 1991 e 2001, ou seja, 14 426 unidades, número 

semelhante ao das famílias, 14 819. Isto significa que o aumento da oferta de habitação, ou seja, o ritmo de 

urbanização, foi claramente superior à procura de habitação, resultando no aumento dos fogos vagos. 

 
Esta tendência verificou-se, também, noutras escalas, nomeadamente ao nível de sub-região e região, sendo este um 

comportamento comum a novas áreas de expansão, como é o concelho de Montijo. Consequentemente, em 2001, a 

média concelhia de famílias por alojamento de residência habitual era de 0.75 famílias por fogo, contra 0.77, em 1991, 

indicando igualmente uma tendência de diminuição. 

 

Gráfico nº 46 – Evolução dos alojamentos por uso no concelho de Montijo (1981-1991-2001). 
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Fonte: INE, II, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1981, 1991 e 2001. 

                                                 
6 Alojamento familiar ocupado que constitui a residência principal e habitual de, pelo menos uma família. 
7 Alojamento familiar ocupado que é utilizado periodicamente onde ninguém tem a sua residência habitual. 
8 Alojamento familiar clássico que, no momento censitário, se encontra disponível no mercado de habitação. 
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Em 2001, havia 1866 alojamentos de uso sazonal ou secundário e 3221 vagos, correspondendo, respectivamente, a 

9,49% e 16,38%. A proporção de alojamentos de uso sazonal/secundário do concelho era ligeiramente menor e a de 

vagos maior do que a verificada na Península de Setúbal (quadro nº 82).  

 

    Quadro nº 83 – Alojamentos, segundo forma de ocupação, nos concelhos da Península de Setúbal, 2001. 
 Aloj. total Resid. habitual % Uso. Sazonal sec. % Vagos % 
Alcochete 6179 4796 77,6 740 12,0 643 10,4 
Almada 91015 58944 64,8 23086 25,4 8985 9,9 
Barreiro 37613 29513 78,5 2761 7,3 5339 14,2 
Moita 30429 23717 77,9 3560 11,7 3152 10,4 
Montijo 19513 14426 73,9 1866 9,6 3221 16,5 
Palmela 26099 18755 71,9 3938 15,1 3406 13,1 
Seixal 68608 52348 76,3 11079 16,1 5181 7,6 
Sesimbra 24407 13019 53,3 8998 36,9 2390 9,8 
Setúbal 54866 41328 75,3 6652 12,1 6886 12,6 
Península 
Setúbal 358729 256846 71,6 62680 17,5 39203 10,9 

Fonte: INE, IV Recenseamento Geral da Habitação – 2001. 
 

Como se confirma pela leitura do quadro nº 83, o concelho de Montijo detém o valor mais elevado, em termos de 

alojamentos vagos, com 16.5% em 2001. O concelho mais próximo deste valor é o Barreiro, com 14.2% de alojamentos 

vagos. Por outro lado, no que diz respeito aos alojamentos de uso sazonal ou secundário, o Montijo apresenta o 

segundo mais baixo valor, ultrapassado pelo Barreiro e claramente abaixo da média da região. Neste caso, destacam-

se os concelhos de Sesimbra e Almada, em que a função de 2ª residência associada ao turismo de sol e praia tomam 

especial importância, no contexto do mercado imobiliário. 

 
Na falta de um estudo mais detalhado no sector da habitação para o concelho de Montijo, que caracterize a 

dinâmica de ocupação de novos fogos e as flutuações de mercado, considera-se que o possível despovoamento dos 

centros históricos poderá identificar-se através de uma forte relação entre a idade dos edifícios e o seu estado de 

conservação. Neste sentido, surge normalmente associado a um crescente despovoamento das áreas centrais dos 

principais núcleos urbanos, sobretudo nas áreas edificadas mais antigas e cuja evolução é caracterizada 

principalmente pela diminuição do número de moradores, com o envelhecimento dos que resistem, a existência de 

imóveis vazios, sub utilizados e a consequente degradação do património edificado, parte do qual com valor histórico. 

 

        Quadro nº 84 – Alojamentos vagos por freguesia, 1991 e 2001. 
 Aloj. Vagos 1991 % do total Aloj. Vagos 2001 % do total 

Afonsoeiro 204 12,3 311 17,8 
Alto Estanqueiro / Jardia 38 4,7 109 9,3 
Atalaia 72 14,5 235 28,0 
Montijo 1328 14,5 2089 17,7 
Sarilhos Grandes 359 24,7 182 12,0 
Canha 356 29,8 144 14,4 
Pegões 52 6,0 110 11,1 

St.º Isidro de Pegões 70 11,0 41 6,8 

Concelho 2479 15,3 3221 16,4 
             Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1991 e 2001. 

 

No que diz respeito à situação verificada no concelho quanto aos alojamentos vagos, (quadro nº 84), salienta-se que 

no último período censitário, ocorreu um aumento global do seu valor face ao total de alojamentos (15,3% em 1991, 

para 16,4% em 2001). Assim, importa saber, através de estudo mais aprofundado, se este facto se deve ao aumento da 

oferta, ou ao envelhecimento e perda de condições de habitabilidade dos edifícios nos principais núcleos urbanos do 
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concelho. Sobre este aspecto, há a referir que, com excepção de Sarilhos Grandes, todas as freguesias do território 

Oeste registam aumentos significativos do peso de alojamentos vagos, com destaque para as freguesias de Atalaia e 

Alto Estanqueiro/Jardia, com um aumento superior a 100%. No território Este, apenas as freguesias de Canha e Santo 

Isidro de Pegões registaram uma quebra deste indicador, ao contrário da situação em Pegões, que registou um 

aumento superior a 100%. 

 
Após análise dos alojamentos por tipo de ocupação, pode-se concluir que nos anos 90, a oferta de habitação parece 

ter ocorrido mais em termos da procura expectante de alojamentos para residência habitual do que da procura real. 

De facto, partindo do pressuposto que os 3221 alojamentos vagos em 2001 seriam ocupados por famílias de dimensão 

média (2,64 residentes), seria necessária a entrada de aproximadamente 8500 novos habitantes nos próximos anos, 

confirmando ser este um número muito superior ao crescimento demográfico absoluto registado no período 1991-2001 

(3130 novos habitantes).  

 

2.2.2 - Outras valências de alojamentos 
 

Observados os dados estatísticos do INE referentes aos censos de 2001 pode-se concluir que, entre o período 1991-2001, 

houve uma diminuição de 25 para 14 barracas9, representando um decréscimo de 44%. Este quantitativo revela a 

quase inexistência de barracas no concelho, constituindo um valor residual que não ultrapassa 0.07% do total de 

alojamentos, em todas as freguesias. A única que não seguiu esta tendência, foi a freguesia de Montijo que viu o 

número de barracas aumentar de 5 para 7.  

 
Por outro lado, enquanto as barracas têm uma expressão muito pouco significativa como forma de alojamento no 

concelho, verifica-se uma outra situação problemática identificada e confirmada no volume III do PDMM, no capítulo 

de habitação e que corresponde aos alojamentos integrados nos pátios e nos bairros clandestinos. Neste volume do 

PDMM, reporta-se a existência de 234 edifícios em bairros clandestinos, com uma área média de lote entre 300 m2 e 

1000m2 e 252 pátios que comportam 1317 alojamentos, com 2998 residentes permanentes, que em 1987 correspondiam 

a 7% da população do concelho. 

 
Perante os indicadores do PDMM estabelecidos com base em parâmetros gerais, verifica-se que este documento 

acaba por confinar as carências de habitação no concelho aos problemas dos pátios e dos bairros clandestinos, sem 

caracterizar detalhadamente ou representar a extensão territorial das situações colocadas em evidência.  

 

                                                 
9 construção independente, feita geralmente com vários materiais velhos e usados e/ou materiais locais grosseiros, sem plano determinado e que estava 

habitada no momento censitário. 
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Gráfico nº 47 – Evolução de número de barracas face a outros tipos de alojamento não clássico no concelho de Montijo, 1981-1991-
2001. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Barracas Outros Indiv . Hotéis e Similares Conv iv ências Outros colectiv os

1981

1991

2001

 
Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1981, 1991 e 2001. 

 

O enquadramento dos alojamentos criados ou geridos pela autarquia no âmbito da oferta de habitação social para 

suprir necessidades socio-económicas da população, são um conteúdo omisso no contexto de caracterização da 

habitação no concelho, descrito nos estudos de caracterização do PDMM (volume III). 

3.2.3 – Habitação Social 
 

Durante o período de vigência do PDMM, a Câmara ao abrigo dos programas nacionais para realojamento (PER) e 

reabilitação de edifícios (RECRIA, RECRIPH, SOLARH e REHABITA), promoveu em diversas freguesias do concelho, a 

construção e manutenção de bairros de habitação social, verificando-se actualmente neste domínio que, a situação 

no concelho caracteriza-se pela existência de 5 Bairros Camarários: Caneira, Esteval e Afonsoeiro, considerados de 

média dimensão, Lançada e Atalaia de pequena dimensão, num total de 550 fogos, dos quais 362 encontram-se em 

situação de arrendamento e abrangem 455 famílias. 

 

   Quadro nº 85 – Fogos por bairro de habitação social no concelho de Montijo em 2006. 
 Nº de fogos Total de fogos ocupados Total de fogos vagos 
    
Bairro do Esteval 206 193 13 
Bairro Novo do Esteval 100 94 6 
Bairro da Caneira 126 107 8 
Bairro da Lançada 12 12 0 
Bairro da Atalaia 12 11 1 
Bairro do Afonsoeiro 96 94 2 

              Fonte: Câmara Municipal de Montijo – Divisão de Habitação. 
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    Gráfico nº 48 – Número de fogos de habitação social no concelho de Montijo em 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Câmara Municipal de Montijo – Divisão de Habitação. 

3.2.4 – Redes de infra-estruturas dos alojamentos 
 

Em 2001, praticamente todos os alojamentos do concelho tinham electricidade (99,9%), água (98%), e esgotos (99%), 

não havendo grandes variações entre freguesias, excepto na freguesia de Canha que, por ser composta por núcleos 

urbanos dispersos, dificulta a cobertura das redes de infra-estruturas, apresentando proporções um pouco inferiores: 

(92% na cobertura de esgotos e água). 

 
Quanto às freguesias mais urbanas as lacunas de requisitos básicos e de cumprimento integral das condições de 

habitabilidade, relacionam-se sobretudo com algumas tipologias de ocupação urbana anteriormente referidas como 

os alojamentos situados em pátios ou em áreas de génese ilegal e que constituem ocorrências que se vêm 

apresentando cada vez mais residuais e com forte tendência para o desaparecimento. 

 

3.3 - Edifícios 
 

O concelho de Montijo apresenta um quadro de evolução do número de edifícios que, nos dois últimos 

recenseamentos, revela uma tendência crescente, tal como acontece com os alojamentos. Com efeito registam-se 

crescimentos positivos no que respeita ao total dos edifícios, para o período compreendido entre 1991 e 2006, em todas 

as freguesias do concelho, ainda que, como seria de esperar, em ritmos perfeitamente distintos. 

 
O concelho apresentava em 2001, 11 089 edifícios, com o maior predomínio de construções erigidas entre 1960 e 1980, 

que acompanhavam desta forma o maior fluxo populacional que o concelho de Montijo já registou, associado a 

períodos de grande expansão industrial e da abertura da linha de caminho de ferro Montijo – Pinhal Novo. 

 
Através da análise do quadro nº 85, verifica-se que os maiores crescimentos se fizeram sentir nas freguesias de Montijo, 

Atalaia e Afonsoeiro, bem como em Alto Estanqueiro/Jardia e Sarilhos Grandes. No território Este, apesar de se registar 

um aumento, com uma variação mais gradual, liderado pela freguesia de Pegões, verifica-se que as freguesias de 

Canha e Santo Isidro de Pegões revelam maiores sinais de estagnação. 
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Quadro nº 86 – Peso e densidade dos edifícios por freguesia, 1991 e 2001. 

 1991 (%) 2001 (%) Tx. Variação 
(%) Dens. 1991 Dens. 2001 Área (Km2) 

Afonsoeiro 10.9 8.9 -17.6 276.4 235 4.2 
Alto-Estanqueiro/Jardia 7.5 9.8 26.6 72.4 98.7 11 
Atalaia 4.1 5.0 20.8 169.6 214.2 2.6 
Montijo 42.4 42.9 5.0 165.9 174.7 27.2 
Sarilhos Grandes 13.1 11.9 -5.6 117.8 111.5 11.8 
Canha 8.2 8.8 10.5 4.1 4.6 211.6 
Pegões 7.9 8.1 6.5 34 36.4 24.6 
St.º Isidro de Pegões 6.0 4.7 -22.8 11.5 9.3 55.4 
Concelho 100 100 3.9 30.6 31.8 348.4 

  Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação (1991 e 2001). 
 

  Gráfico nº 49 – Edifícios por freguesia, 1991-2006. 
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 Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1991 e 2001; CMM, 2006. 

 

A média de alojamentos por edifício é outro indicador do aumento da volumetria dos edifícios. Neste sentido a média 

dos alojamentos por edifício era em 1991 de 1,54, evoluindo em 2001 para 1,62, revelando uma relativa estagnação 

deste indicador na década de 90. Em 2006 terá sido estimada uma subida deste indicador para 2,10 alojamentos por 

edifício, impulsionada em parte com o forte contributo dos dados apurados na freguesia do Afonsoeiro, que revelam 

uma previsão de 3,1 alojamentos por edifício, e que acompanha a visível actividade de construção de edifícios de 

habitação multifamiliar e consequente densificação do tecido urbano registada. Esta freguesia após apresentar um 

padrão de estagnação deste indicador, em parte devido aos critérios de recolha no momento censitário de 2001, 

revela assim o maior crescimento do número de alojamentos por edifício, enquanto nas demais se destaca o 

crescimento gradual ocorrido entre 1991 e 2006, em Montijo, Atalaia, Alto Estanqueiro/Jardia e em Pegões, que 

constitui excepção no território Este do concelho. 
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        Gráfico nº 50 – Edifícios segundo o número de alojamentos, por freguesia – 1991, 2006. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Afonsoeiro Alto
Estanqueiro

Jardia

Atalaia M ontijo Sarilhos
Grandes

Canha Pegões Santo Isidro Concelho

Aloj. por edif 91

Aloj. por edif 01

Aloj. por edif 06

 
          Fonte: INE, III e IV Recenseamento Geral da Habitação – 1991 e 2001; CMM, 2006. 

 

Os edifícios não habitacionais têm vindo a aumentar a sua importância, principalmente desde a abertura da Ponte 

Vasco da Gama, à medida que se vão concentrando inúmeras actividades económicas e logísticas em pontos fulcrais 

do concelho. Assim, quer no território Oeste, quer no território Este, onde a recente via (A13) e o nó viário situado perto 

de Pegões, podem vir a impulsionar a localização de actividades específicas, de cariz logístico, que nos seus espaços 

envolventes encontram uma alternativa de localização, pela sua acessibilidade e disponibilidade de solo. Deste modo, 

verifica-se que as freguesias que apresentam maior preponderância de edifícios não habitacionais relativamente aos 

edifícios habitacionais, são Pegões, Sarilhos Grandes, Alto Estanqueiro/Jardia, Montijo e Afonsoeiro, reunindo condições 

necessárias à localização de actividades não habitacionais consumidoras de espaço e bem servidas em termos de 

acessibilidades. 
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Gráfico nº 51 – Importância de edifícios principalmente não residenciais, por freguesia, 2001. 
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         Fonte: INE, IV Recenseamento Geral da Habitação, 2001. 

 

3.3.1 – Volumetria da edificação 
 

Relativamente ao número de pisos que caracteriza os edifícios do concelho, verifica-se maior predomínio de edifícios 

com 1 e 2 pisos (9727 edifícios, para um total de 11089, em 2001) mesmo nas freguesias urbanas como são o caso de 

Montijo e Afonsoeiro. 

 
Na última década e durante o período de vigência, o Regulamento do PDMM (RPDMM) estabeleceu, entre outros, o 

parâmetro urbanístico de caracterização volumétrica, definindo o número máximo de 5 pisos para as áreas centrais de 

Montijo e Afonsoeiro, com redução nas demais freguesias. Assim, com excepção de outras volumetrias superiores e 

pontuais no contexto da cidade de Montijo, o panorama dos edifícios existentes no concelho enquadra-se em 3 

segmentos volumétricos (1-2 pisos, 3-4 pisos e superior a 5 pisos), predominando os edifícios com 1 e 2 pisos (87,72% do 

total, no concelho), mesmo nas freguesias urbanas do Montijo e Afonsoeiro. No território Este do concelho, os edifícios 

de 1 e 2 pisos caracterizam a quase totalidade das edificações representando 99,08% dos edifícios do território Este 

(gráfico nº 53). 

 
Durante o período de vigência do PDMM, a maioria das urbanizações revelou a tendência para praticar a volumetria 

máxima permitida induzindo a habitação colectiva em 4 e 5 pisos como uma característica morfológica associada aos 

novos edifícios das novas áreas urbanizáveis de Montijo e Afonsoeiro, uniformizando a composição urbana constituída 

pelo conjunto das urbanizações particulares. 
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    Gráfico nº 52 – Edifícios segundo o número de pisos, por freguesia, 2001. 
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  Fonte: INE, IV Recenseamento Geral da Habitação – 2001. 

 

3.4 - Transacções imobiliárias 
 

A caracterização da habitação no concelho de Montijo realizada no PDMM, estabelece um enquadramento centrado 

nos problemas fundamentais observados à data de realização dos Estudos de Caracterização (Volume III), em que o 

concelho estava numa fase inicial de expansão urbana, o custo do solo era baixo e a perspectiva do desenvolvimento 

económico do sector imobiliário privado reflectia os momentos iniciais da actividade, apresentando valores 

referenciados no PDMM de 20 contos/m2 (moradias), 60 contos/m2 (prédios) e uma variação de 750$00 e 3000$00 para 

terreno (não infra estruturado), com utilização de serviços/indústria. 

 

Actualmente, tentando percepcionar a evolução do custo do solo no concelho de Montijo, apresentamos alguns 

dados relativos aos valores médios de avaliação bancária na habitação para o 4º trimestre de 2002 e seu 

enquadramento no âmbito da AML e concelhos da Península de Setúbal, segundo dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE).  

 

Os valores apresentados correspondem à média dos 25% menores10, 25% maiores11 e média global12 para os preços de 

venda para habitação praticados para apartamentos e moradias. Sobre este aspecto, são apresentadas três médias, 

sendo que para efeito de análise apenas nos iremos guiar pela média total (quadro nº 87). 

O concelho de Montijo apresentava uma média total de 1240 €/m2 no conjunto de apartamentos e moradias, idêntica 

à média de 1241 €/m2 para a Península de Setúbal. 

 
Entre apartamentos e moradias, o valor destas é superior em média 230 €/m2, estando a avaliação média para os 

apartamentos no concelho de Montijo acima da média da Península de Setúbal e abaixo da média da AML, enquanto 

a média total para as moradias estava situada, um pouco abaixo da média da Península de Setúbal, mas acima da 

média da AML. 

                                                 
10 A partir de uma ordenação crescente dos valores de avaliação bancária de habitação foi calculada a média dos 25% mais baixos. 
11 A partir de uma ordenação crescente dos valores de avaliação bancária de habitação foi calculada a média dos 25% mais elevados. 
12 Corresponde à média de todos os valores de avaliação bancária de habitação. 
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Entre os concelhos pertencentes à Península de Setúbal, Almada (1457 €/m2), Sesimbra (1335 €/m2) e Seixal (1307 €/m2), 

apresentam os valores médios mais elevados, enquanto em sentido contrario, os valores médios mais baixos, verificam-

se nos concelhos da Moita, Barreiro, Palmela e Setúbal. Alcochete com 1285 €/m2 apresenta uma média um pouco 

superior à Península de Setúbal, sendo omisso quanto a valores médios de avaliação bancária na habitação para 

moradias. 

 

Quadro nº 87 – Valores médios de avaliação bancária na habitação na AML e concelhos da Península de Setúbal – 4º Trimestre de 
2002 – (Euros/ m2). 

 Total Apartamentos Moradias 

 Média 25% 
menores 

Média 
total 

Média 25% 
maiores 

Média 25% 
menores 

Média 
total 

Média 25% 
maiores 

Média 25% 
menores 

Média 
total 

Média 25% 
maiores 

AM Lisboa 769 1273 1965 777 1267 1937 848 1404 2169 
Península de 
Setúbal 870 1241 1914 863 1205 1691 976 1494 2196 

Alcochete 919 1285 1843 976 1297 1805    

Almada 1019 1457 2052 1028 1445 2015 949 1586 2260 

Barreiro 757 1076 1448 746 1059 1414 1081 1349 1696 

Moita 738 1052 1481 727 1005 1312 1055 1541 2162 

Montijo 930 1240 1738 940 1207 1627 920 1438 2074 

Palmela 820 1110 1647 845 1045 1346 778 1320 2060 

Seixal 984 1307 1783 975 1262 1626 1128 1678 2402 

Sesimbra 947 1335 1921 913 1243 1658 1071 1571 2237 

Setúbal 869 1197 1639 849 1155 1550 1087 1441 1935 
     Fonte: INE, Sistema de indicadores de preços na construção e habitação – 4º trimestre de 2002. 

 
       Gráfico nº 53 – Valores médios da avaliação bancária na habitação – 4º trimestre de 2002 – Euros/ m2. 
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Os valores médios de avaliação bancária de habitação para moradias são superiores aos apartamentos em todos os 

concelhos da Península de Setúbal, destacando-se contudo os valores dos concelhos da Moita e Seixal, com 500 €/m2 

e 400 €/m2, onde o valor médio da avaliação bancária, regista a maior diferença entre moradias e apartamentos. 

 
Neste contexto, verifica-se que o valor médio de avaliação bancária na habitação é variável entre concelhos da 

mesma região e no território do próprio concelho, dependendo da sua localização, condições de acessibilidade, 

transportes, infra-estruturas, equipamentos, etc. Tendo em consideração estas diferenças e tendo por base dados 

extraídos em Maio de 2007 a partir de algumas imobiliárias do concelho, apresenta-se uma pequena amostragem dos 

valores médios por m2 para terrenos urbanos, rurais e industriais em algumas freguesias do concelho de Montijo.  

 
Para algumas freguesias não foram encontrados valores de referência, optando-se por apresentar valores médios por 

região, uma vez que estes não diferem muito entre freguesias do mesmo segmento territorial e com as mesmas 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      238 

características. Aos valores médios apurados foram ainda retirados entre 5% a 10% do valor final, tentando desta forma 

a maior aproximação possível entre os valores de refêrencia e os valores praticados. 

 
Da análise ao gráfico nº 54 verifica-se, que os terrenos urbanos são os que apresentam o valor médio mais elevado, 

seguido dos terrenos industriais e dos terrenos rústicos. Relativamente aos terrenos urbanos, o valor médio mais elevado 

verifica-se na freguesia de Montijo (359 €/m2), e na freguesia de Afonsoeiro (287 €/m2). Nos terrenos industriais, destaca-

se a freguesia do Afonsoeiro (zona industrial do Pau Queimado), onde se regista o valor médio mais elevado (161 €/m2) 

beneficiando esta zona de condições de acessibilidade privilegiadas às novas infra-estruturas rodoviárias (Ponte Vasco 

da Gama e IC 32). As freguesias de Pegões e Alto Estanqueiro/Jardia aparecem numa 2ª posição, onde o preço médio 

por m2 é mais elevado, só depois aparecendo a freguesia de Montijo (Zona industrial do Seixalinho), com um valor 

médio 66€ m2, revelando tratar-se de uma zona industrial que vem perdendo importância, em termos de atractividade 

devido à sua localização, mais afastada das principais infra-estruturas rodoviárias. Por último a freguesia de Canha, 

apresenta um valor médio muito baixo relativamente às restantes freguesias. 

 
Os terrenos rústicos, apresentam na sua generalidade valores mais reduzidos, sendo na freguesia de Sarilhos Grandes e 

Montijo onde se encontram os valores médios mais elevados (55 €/ m2 e 35 €/ m2 respectivamente). 

 

    Gráfico nº 54 – Valores médios por classe de espaço e por freguesia – Euros/ m2 – Maio de 2007. 

 
                  Fonte: Vários estabelecimentos imobiliários do concelho de Montijo. 

 

Considerando a divisão territorial que caracteriza o concelho de Montijo verifica-se em todas as classes de espaço que 

o valor médio do preço do solo por m2 é mais elevado no território Oeste; (gráfico nº 56). A diferença entre regiões é 

maior conforme o uso do solo, sendo a diferença do preço médio do solo por m2 mais elevada nos terrenos urbanos (51 

€/ m2), seguida nos terrenos industriais (36 €/ m2) e por último nos terrenos agrícolas, que apresentam a diferença menos 

significativa (19 €/ m2) entre regiões. 
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Gráfico nº 55 – Valores médios por classe de espaço no concelho de Montijo e por território – Euros/ m2 – Maio de 2007. 

 
Fonte: Vários estabelecimentos imobiliários do concelho de Montijo. 

 

Centrando a análise nos terrenos urbanos, loteados e infra-estruturados para moradias e apartamentos, verifica-se que 

os valores médios dos preços por m2 de terreno infra-estruturado para apartamentos são superiores ao praticado para 

moradias. Relativamente ao valor médio por m2 dos terrenos para moradias, as freguesias de Montijo e Afonsoeiro 

apresentam os valores mais elevados (375 €/ m2 e 367 €/ m2), salientando-se também as freguesias da Atalaia e Sarilhos 

Grandes que apresentam valores médios por m2 de 307€ e 282€ respectivamente. Relativamente aos valores médios 

dos terrenos infra-estruturados para apartamentos, destacam-se as novas áreas de expansão da cidade na freguesia 

do Afonsoeiro onde o valor médio de 1757 €/ m2, é significativamente mais elevado que o valor médio de 1119€/ m2 

praticado na freguesia de Montijo, apresentando a freguesia de Alto Estanqueiro/Jardia o valor mais baixo (259€/ m2). 

 

 Gráfico nº 56 – Valores médios dos terrenos infra-estruturados para moradias e apartamentos, por freguesia– Euros/ m2 – Maio de 2007. 

 
              Fonte: Vários estabelecimentos imobiliários do concelho de Montijo. 

 

Por território, verifica-se que os valores médios para os terrenos infra-estruturados apresentam valores mais elevados no 

território Oeste, sendo a diferença dos valores praticados entre os segmentos territoriais Este e Oeste do concelho, mais 

elevada nos terrenos destinados a apartamentos, do que nos terrenos destinados a moradias. Neste sentido verifica-se 

uma diferença aproximada de 653€/ m2, para terrenos destinados à edificação de apartamentos entre ambos os 

territórios, sendo mais ténue nos preços do solo por m2 para as moradias (151€/ m2). 
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Gráfico nº 57 – Valores médios para os terrenos urbanos infra-estruturados no concelho de Montijo e por território – Euros/ m2 – Maio de 
2007. 

 
Fonte: Vários estabelecimentos imobiliários do concelho de Montijo. 
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4 – ACTIVIDADE ECONÓMICA 
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4.1 - Dinâmica económica 
 

4.1.1 - Indicadores macro – económicos 
 

Os indicadores macro – económicos não constam dos estudos de caracterização do PDMM, pelo que, no presente 

processo de revisão, se deverá proceder ao estudo aprofundado da situação do concelho em termos económicos, 

percebendo quais as actividades, as suas dinâmicas, bem como as possibilidades de especialização da base 

económica no quadro da AML. 

 
A informação apresentada, refere-se essencialmente aos indicadores da determinação do Valor Acrescentado Bruto 

(VAB)13 por ramo de actividade e ao Produto Interno Bruto Regional (PIBR)14.Esta análise pretende comparar diversas 

regiões, com maior incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), onde o concelho de Montijo se encontra 

inserido. 

 
A região de Lisboa coloca-se como a mais importante em termos económicos para o país, quer pela dimensão e 

diversidade de mercados, quer pelo grau de especialização que apresentam. Os valores de produtividade e de valor 

acrescentado, colocam-na, mesmo, como a região que mais se aproxima da média da União Europeia (UE). 

 

Gráfico nº 58 – Evolução do PIB Per Capita entre 1995 e 2002 por NUTS III da AML, face à média do país. 
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       Fonte: INE, Contas Regionais, 1995 a 2002. 

 

A NUTS III da Península de Setúbal, na qual está inserido o concelho de Montijo apresenta índices na ordem dos 86 a 

90%da média nacional. 

 
Os indicadores do PIB per capita são bastante influenciados, principalmente pelas deslocações pendulares (casa – 

trabalho) entre concelhos. Sendo a RLVT onde se verifica o maior número de deslocações pendulares, são 

compreensíveis algumas das diferenças existentes, principalmente no que diz respeito à NUTS III – Península de Setúbal. 

                                                 
13 O VAB é a diferença entre o valor dos bens produzidos e o custo das matérias-primas e dos serviços utilizados para os produzir. O valor acrescentado é 
constituído pelos salários, juros e lucros acrescentados à produção pela empresa ou sector de actividade. 
14 O PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em determinada região, durante um determinado período. O PIB é o indicador 
mais utilizado na macroeconomia com o objectivo de mensurar a actividade económica de uma região. 
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Deste modo, a análise do PIB deve ser efectuada em conjunto com o VAB por pessoa empregada; visto que o primeiro 

subvaloriza a produtividade de territórios exportadores de mão-de-obra, como é o caso da Península de Setúbal em 

relação à Grande Lisboa, enquanto o segundo se refere ao valor acrescentado por cada trabalhador num 

determinado território. 

 

Gráfico nº 59 – Evolução da produtividade entre 1995 e 2002 por NUTS III da AML, face à média do país. 
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            Fonte: INE, Contas Regionais, 1995 a 2002. 
 

Relativamente ao PIB e ao VAB, constatam-se, entre 1995 e 2002, crescimentos do PIB por habitante e do VAB por 

pessoa empregada muito significativos nas diversas sub-regiões, destacando-se a NUTS III da Grande Lisboa. 

 
Em relação à média nacional, apenas a Grande Lisboa se apresenta acima da média, em termos de PIB, enquanto no 

indicador de produtividade este valor é ultrapassado pela sub-região da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Lezíria 

do Tejo. 

 

Em 2002, a RLVT concentrava 44,5% do VAB do país, enquanto o PIB per capita era cerca de 31% superior à média 

nacional, obtendo um valor próximo do PIB per capita médio da União Europeia dos 15. 
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         Gráfico nº 60 – Repartição do VAB por sectores de actividade em 2002 na RLVT. 
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   Fonte: INE, Contas Regionais 2002. 

 

Os sectores com mais peso na determinação do VAB na RLVT são: 

 
• Actividades imobiliárias e construção. 

• Actividades financeiras e serviços. 

• Agro-industriais. 

• Industria automóvel. 

• Transportes e comunicação. 

• Turismo e lazer. 

 

4.1.2 - Poder de compra 
 

O poder de compra per capita é outro indicador que permite avaliar a qualidade de vida da população uma vez que 

se encontra associado ao rendimento das populações de um determinado território, independentemente do local 

onde este rendimento foi gerado. No quadro seguinte apresentam-se os concelhos pertencentes a duas NUTS III que 

constituem a AML: Península de Setúbal e Grande Lisboa. 

Para alem do poder de compra per capita, foi também analisada para os mesmos concelhos a percentagem do 

poder de compra, relativamente ao total do país e o factor de dinamismo relativo, que mede essencialmente o poder 

de compra derivado dos fluxos populacionais de cariz turístico, que são de natureza sazonal. 
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Quadro nº 88 – Indicadores de poder de compra e Factor de dinamismo entre 2000 e 2004  
 Indicador per capita % de poder de compra Factor de dinamismo relativo 

 2000 2002 2004 2000 2002 2004 2000 2002 2004 

Península Setúbal 

Alcochete 75,95 95,29 83,6 0,08 0,12 0,11 0,69 -0,09 0,09 

Almada 124,21 134,13 120,9 1,91 2,09 1,9 -0,46 -1,26 -1,27 

Barreiro 95,74 118,12 106,1 0,78 0,92 0,81 -0,66 -1,13 -1,06 

Moita 72,42 91,41 75 0,5 0,6 0,52 -0,47 -0,89 -0,95 

Montijo 96,55 107,4 94,3 0,35 0,41 0,36 -0,11 -0,41 -0,08 

Palmela 90,03 101,1 96,6 0,44 0,52 0,52 -0,04 -0,46 0,01 

Seixal 98,36 116,62 94,5 1,34 1,67 1,43 -0,17 -0,05 -0,97 

Sesimbra 93,9 101,92 82,9 0,28 0,36 0,32 1,55 0,81 0,57 

Setúbal 114,46 127,74 107,9 1,2 1,41 1,21 -0,23 -0,78 -0,61 

Grande Lisboa 

Amadora 131,36 126,38 129,1 2,5 2,18 2,19 -1,75 -1,59 -2,53 

Cascais 148,89 166,03 162,3 2,48 2,75 2,75 0,22 -0,5 -0,61 

Lisboa 305,19 220,19 277,9 16,38 12,24 14,68 -1,94 -0,69 -3,08 

Loures 98,46 122,77 116,7 3,46 2,38 2,24 -0,68 -0,89 -1,21 

Mafra ---------- 94,14 92 -------- 0,49 0,51 ---------- -0,19 0,1 

Odivelas --------- 100,47 109,4 -------- 1,31 1,45 --------- -1,14 -1,68 

Oeiras 164,3 184,07 181 2,63 2,89 2,88 0,9 -2,08 -2,38 

Sintra 119,08 128,56 104,5 3,78 4,44 3,89 -0,37 -1,26 -1,21 

V.F. Xira 102,19 116,02 96,3 1,18 1,37 1,18 -0,46 -1,07 -0,75 
              Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio, 2000, 2002 e 2004. 

 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que os concelhos da Península de Setúbal ocupavam uma posição muito 

confortável no contexto nacional, apesar da, ainda, grande distância relativamente aos concelhos pertencentes à 

NUTS III Grande Lisboa. 

 
Em 2004, na Península de Setúbal, apenas os concelhos de Almada, Barreiro e Setúbal se apresentavam acima da 

média nacional, ainda que revelando uma descida considerável em relação ao ano de 2002. Pelo contrário, na 

Grande Lisboa, apenas o concelho de Mafra se localizava abaixo da média nacional. 

 
No que diz respeito à percentagem do poder de compra (per capita), verifica-se que em 2004 na Península de Setúbal, 

só os concelhos de Almada, Seixal e Setúbal superavam o peso de 1% do poder de compra nacional, ao passo que a 

Grande Lisboa concentra cerca de 32% do total nacional. 

 

Por último, o factor de dinamismo relativo apresenta-se como uma variável estandardizada (média igual a 0 e desvio 

padrão igual a 1), em que os valores mais elevados surgem nos concelhos de grande afluência turística. Neste caso, o 

poder derivado do fluxo comercial e turístico assume maior importância na Península de Setúbal, onde apenas Almada 

e Barreiro apresentam valores inferiores a -1, bem como todos os concelhos da sub-região da Grande Lisboa (com 

excepção do concelho de Mafra). 

 
Estes registos mais baixos verificam-se com naturalidade nos grandes centros urbanos, o que não significa que a 

actividade turística seja irrelevante nestes centros; mas que a influência derivada destes fluxos não é significativa no 

poder de compra dos residentes destes concelhos. 

 
O concelho de Montijo, apresenta uma tendência preocupante, visto encontrar-se abaixo da média nacional em 5,7 % 

(ano 2004), tendo o poder de compra descido entre os anos de 2002 e 2004 cerca de 13,1 %. Actualmente, o poder de 

compra da população residente no concelho de Montijo, cifra-se como um dos mais baixos da Península de Setúbal, 

ocupando o 6º lugar num ranking de 9 concelhos. 
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Gráfico nº 61 – Indicador do poder de compra per capita do concelho de Montijo. 
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 Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio, 1995 a 2004. 
 

Como se pode ver pelo gráfico nº 62, a percentagem do poder de compra no concelho de Montijo variou conforme o 

indicador do poder de compra per capita, sendo que em 2004 o concelho de Montijo apenas representava 0,36% da 

riqueza do país. 

 

       Gráfico nº 62 – Percentagem do poder de compra do concelho de Montijo. 
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                 Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio, 1995 a 2004. 
 

Relativamente ao factor de dinamismo relativo apresentado no concelho de Montijo, só foi possível apresentar dados 

entre os anos de 2000 e 2004. 

 
O concelho de Montijo apresenta no ano de 2004 um valor (0,08) muito próximo da média estipulada (igual a 0), pelo 

que se pode concluir que a dinâmica comercial e turística possui alguma relevância no poder de compra da 

população residente no concelho. 

 

              Gráfico nº 63 – Factor de dinamismo relativo do concelho de Montijo. 
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             Fonte: INE, Estudo sobre o poder de compra concelhio, 2000 a 2004. 
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4.1.2 - Taxa de actividade  
 

De acordo com o volume II do PDM, o concelho de Montijo apresentava em 1981 uma taxa de actividade superior à 

do país (42,6%), bem como à do distrito de Setúbal (43,7%), sendo esta relativamente elevada nas idades 

compreendidas entre os 25 e 54 anos. 

 
Entre 1981 e 2001 registou-se um crescimento de 2,8%, apresentando ainda um valor superior à média de Portugal mas, 

em contrapartida, inferior à média da Península de Setúbal, sendo mesmo o concelho que em 2001 apresentava a 

taxa de actividade mais baixa da região.  

 

     Quadro nº 89 – Taxa de actividade no concelho de Montijo, na Península de Setúbal e em Portugal entre 1991 e 2001. 
 Taxa de actividade 
 1981 1991 2001 
Montijo 46,9 45,8 49,7 
Península Setúbal 43,7 46,4 51,3 
Portugal 42,6 44,6 48,2 

             Fonte: INE, XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População – 1981, 1991 e 2001. 
 

Em relação ao quadro anterior verifica-se que, tanto a península de Setúbal como Portugal tiveram uma evolução 

progressiva da taxa de actividade, o que não se verificou no concelho. 

 

       Gráfico nº 64 – Taxa de actividade nos concelhos da Península de Setúbal entre 1991 e 2001. 
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         Fonte: INE, XIII e XIV Recenseamento Geral da População – 1991 e 2001. 
 

Como se pode verificar através do gráfico anterior, todos os concelhos pertencentes à Península de Setúbal registaram 

um aumento da sua taxa de actividade, com destaque para os concelhos de Sesimbra e do Seixal, com um aumento 

de 7,1% e de 5,2% respectivamente. O concelho de Montijo, como já foi referenciado apresenta a taxa de crescimento 

mais baixa, com um aumento de apenas 3,9%. 
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4.1.3 - Taxa de desemprego  
 

De acordo com o volume III do PDM, o concelho de Montijo apresentava em 1981 uma taxa de desemprego de 8%, 

que afectava essencialmente as freguesias de Montijo e Canha, não sendo efectuado qualquer enquadramento a 

nível regional que permita obter a percepção da real importância deste valor. 

 
No quadro seguinte apresentam-se os valores referentes à taxa de desemprego nos concelhos da Península de Setúbal 

para os anos de 1991 e 2001. 

 

             Quadro nº 90 – População residente por condição perante a actividade económica nos concelhos da Península de Setúbal. 
 Alcochete Almada Barreiro Moita Montijo Palmela Seixal Sesimbra Setúbal 
População Residente 
(2001) 13010 160825 79012 67449 39168 53353 150271 37567 113934 

População Activa 
(2001) 6607 81445 39399 34089 19475 27015 81603 18787 57930 

População 
Desempregada 481 6874 3753 3649 1666 2141 6924 1551 5705 

Taxa Desemprego 
(1991) 10,3 9 11,7 13,9 7,7 9,1 9,4 6,9 12,2 

Taxa Desemprego 
(2001) 7,3 8,4 9,5 10,7 8,6 7,9 8,5 8,3 9,8 

 Fonte: INE, XIII e XIV Recenseamento Geral da População – 1991 e 2001. 
 

Como se pode verificar, o concelho apresentava em 1991 a segunda taxa de desemprego (7,7) mais baixa da 

península de Setúbal. Em 2001, apesar de apresentar uma taxa de 8,6%, próxima da média dos restantes concelhos da 

Península de Setúbal, verificou-se uma tendencia contrária à maioria dos casos, com um aumento da taxa de 

desemprego entre 1991 e 2001 de 7,7% para 8,6%. 

 
Ao nível das freguesias, verificou-se, para o mesmo período (1991-2001), uma variação positiva da Taxa de Actividade 

em quase todos os casos, com excepção de Canha e Pegões, que viram reduzir o peso da sua população activa, -

1.5% e -0.5%, respectivamente. No que respeita à variação, a mais positiva (8.6%) correspondeu à freguesia da Atalaia, 

que ao ultrapassar a de Montijo, se tornou a freguesia com o maior peso de activos. 

 

           Quadro nº 91 – Taxas de actividade e desemprego, por freguesia e sua variação, 1991-2001. 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001, SIGM 2006. 
 

Quanto à taxa de desemprego, a única freguesia a registar uma redução, ainda que ligeira, foi a de Canha (-0.6%), 

que regista igualmente o mais baixo valor de desemprego do concelho. Pelo contrário, o maior aumento neste 

indicador ocorreu na freguesia de Montijo (6.7%), que evoluiu de 3% para 9.7% em 2001, apenas ultrapassado pela 

freguesia de Afonsoeiro, que regista a mais alta Taxa de Desemprego do concelho, com 14.6% em 2001. 

 

Freguesias Tx. 
Actividade Tx. Actividade Var. Tx. Desemprego Tx. Desemprego Var. 

 1991 2001 1991/2001 1991 2001 1991/2001 
Território Oeste 42,7 45,8 3,1 9,1 9,7 0,6 
Afonsoeiro 39,8 40,6 0,8 12,7 14,6 1,9 
Alto Estanqueiro Jardia 43,6 45,4 1,8 3,3 8,6 5,3 
Atalaia 44,6 49,9 5,3 6,4 6,7 0,3 
Montijo 42,7 46,6 3,9 3 9,7 6,7 
Sarilhos Grandes 40,8 44,3 3,5 6,4 7,7 1,3 
Território Este 42,4 43,6 1,2 4,1 6,9 2,8 
Canha 44,7 43,2 -1,5 4,5 3,9 -0,6 
Pegões 45,3 44,8 -0,5 4,7 8 3,3 
St.º Isidro de Pegões 33,8 42,4 8,6 1,8 9,4 7,6 
Concelho 42,3 45,5 3,2 8,3 9,4 1,1 
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Em termos estruturais, dos 9.4% de activos desempregados em 2001, 82.4% encontravam-se à procura de um novo 

emprego, e os restantes 17.6% à procura do primeiro emprego. O desemprego incidia maioritariamente sobre a 

população feminina, existindo uma relação de 59% contra 41 % de homens desempregados, como se verifica pela 

leitura do quadro seguinte. 

 

Quadro nº 92 – População desempregada, segundo o género e situação no desemprego, no concelho de Montijo, 2001-2006. 

 Desempregados Homens Mulheres Desemp. 
H (%) 

Desemp. 
M (%) 

Primeiro 
emprego % Novo 

emprego % 

2001 1666 683 983 41,0 59,0 294 17,6 1372 82,4 
2006 1757 793 964 45,1 54,9 59 3,4 1698 96,6 

         Fonte: INE, Censos 2001, IEFP, 2006. 
 

Esta é uma tendência que se mantém actualmente com base nos dados recolhidos junto do Centro de Emprego de 

Montijo, em 31 Junho de 2006, ainda que de forma menos vincada, ou seja, para um total de 1757 desempregados, 

54.9 % são mulheres contra 45.1% homens. Relativamente ao tipo de desemprego, a tendência revelada pelos dados 

de 2006 indica uma clara redução dos indivíduos à procura de primeiro emprego (3.4% dos desempregados). 

 
A situação actual do concelho quanto ao mercado de trabalho enquadra-se hoje numa situação em tudo diferente 

da que se verificou na altura da elaboração do PDMM. Devido à plena integração do concelho de Montijo na AML, a 

capacidade de atracção de activos e de gerar emprego no concelho alterou-se, uma vez que existe hoje muito maior 

influência do poder atractivo de Lisboa e concelhos da margem Norte, gerando uma alteração funcional através do 

aumento da mobilidade da população e da inserção do concelho no território da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

4.2 - Actividade económica 
 

Na análise à dinâmica económica local, pretende-se compreender a evolução da actividade económica no 

concelho de Montijo incidindo sobre a distribuição das empresas por subsecção da CAE e por sector de actividade, 

com especial enfoque sobre a sua representatividade ao nível do concelho. 

 
Os estudos de caracterização do PDMM (volume III), referiam o predomínio no concelho da indústria de abate de 

animais e conserva de carnes, bem como da cortiça e da madeira. Através de um inquérito directo realizado em 1998, 

que apenas se referia à indústria transformadora, existiam no concelho de Montijo 223 unidades industriais, que 

empregavam 4640 activos representando o ramo das indústrias de alimentação, bebidas e tabaco e do ramo das 

industrias de madeira e cortiça 66% das unidades industriais existentes no concelho e 79% do emprego industrial. 

 

Quadro nº 93 – Inquérito Directo realizado às Industrias do Concelho em 1998, segundo dados do PDM de Montijo. 
CAE Unidades % Emprego % 
Alimentar, das bebidas e tabaco 20,2 36,8 
Têxteis e couro 3,1 2,0 
Da madeira e cortiça 45,8 42,7 
Papel, artes gráficas e edição publicações 4,9 1,8 
Químicas derivadas petróleo, carvão, produção de borracha e 
plástico 4,5 3,6 

Produtos minerais não metálicos com excepção de derivados de 
petróleo e carvão 6,7 9,1 

Produtos metálicos, maquinas, equipamentos e material de transporte 13,9 3,9 
Outras industrias transformadoras 0,9 0,1 

             Fonte: Volume III do PDM Montijo. 
 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      250 

Relativamente à estrutura empresarial, os estudos de caracterização do PDMM referem-se ainda à existência de 

unidades industriais de pequena dimensão, onde 3,9% do emprego é gerado por unidades com menos de 5 

trabalhadores e que representam 36,8% das empresas existentes. 

 
A evolução da dimensão das unidades industriais entre 1980 e 1988 traduziu-se num aumento médio de trabalhadores 

por unidade nas indústrias de conserva de carnes e nos têxteis e uma diminuição nas indústrias de madeira e cortiça. 

 

Quanto à evolução do sector terciário, era referido nos estudos do PDMM que o concelho possuía, em 1988, 1004 

estabelecimentos distribuídos da seguinte forma, por percentagem de emprego sectorial: 

• Comércio                                  62,4% 

• Hotelaria                                   17,7% 

• Serviços (privados)                  15% 

• Actividades financeiras            3,8% 

• Transportes e comunicação    1,2% 

 

4.2.1 - Actividade económica local 
 

No presente capitulo é abordada a evolução das sociedades por ramo de actividade económica (onde estão 

inseridas as sociedades pertencentes ao sector primário, secundário e terciário), tentando sempre mantar uma 

perspectiva comparativa com a situação descrita nos estudos do PDM. 

 

           Quadro nº 94 – Empresas por ramo de actividade, segundo subsecção da CAE para o concelho de Montijo em 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A + B – Sector Primário         C a F – Sector Secundário           G a O – Sector Terciário 
        Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAE Empresas por ramo de actividade (2004) Empresas Empresas em 
nome Individual Sociedades 

A Agricultura, produção animal, caça e silvicultura  
609 

 
493 

 
116 B Pesca 

C Industrias extractivas 1 ---------- 1 
D Industria transformadora 453 268 185 

E Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água  
1 

 
---------- 

 
1 

F Construção 967 738 229 

G Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 
automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico 

 
2124 

 
1714 

 
410 

H Alojamento e restauração 608 490 118 
I Transportes, armazenagem e comunicação 103 31 72 
J Actividades financeiras 138 104 4 

K Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados ás 
empresas 

 
463 

 
227 

 
236 

M Educação  
 

401 

 
 

295 

 
 

108 

N Saúde e acção social 

O Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 

Total  5838 4358 1480 
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           Quadro nº 95 – Empresas da indústria transformadora, segundo subsecção da CAE para o concelho de Montijo em 2004. 

CAE Industria transformadora (2004) Empresas Empresas em nome 
Individual Sociedades 

DA Industria alimentar, das bebidas e do tabaco 79 52 27 
DB Industria têxtil 48 45 3 
DC Industria do couro e de produtos de couro 4 3 1 
DD Industria da madeira e da cortiça e suas obras 88 39 49 

DE Industria pasta de papel, cartão e seus artigos, edição e 
impressão 31 14 17 

DF Fabricação de coque Produtos petrolíferos refinados e 
combustível nuclear  

 
7 

 
 

2 

 
 
5 DG Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou 

artificiais 

DH Fabricação artigos de borracha e de matérias plásticas 2 ---------- 2 

DI Produção de outros produtos minerais não metálicos 22 7 15 

DJ Industrias metalúrgicas de base e produtos metálicos 100 65 35 

DK Fabricação de maquinas e de equipamentos, N.E. 19 9 10 
DL Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica 14 6 8 
DM Fabricação de material de transporte 1 ---------- 1 
DN Industrias transformadores, N.E. 38 26 12 
Total  453 268 185 

                 Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 
 

Como se pode verificar pela leitura dos quadro acima, em 2004 existiam no concelho, 4358 empresas em nome 

individual, sendo o sector predominante o comércio por grosso e a retalho, com 1474, a que se segue a construção 

com 738 empresas. Já o sector específico da indústria transformadora, conta com 268 empresas, sendo as maiores 

representantes as indústrias metalúrgicas, de madeira e cortiça e do ramo alimentar. 

 
O concelho de Montijo tinha, em 1999, 1015 sociedades sedeadas no concelho, tendo aumentado este número em 

2004, para 1480 sociedades sedeadas no concelho, segundo dados do INE. 

 

           Gráfico nº 65 – Sociedades sedeadas por sector de actividade – 2002 / 2004. 
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2004

8%

28%
64%

 
 

          Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa Vale do Tejo, 2002 e 2004. 
 

O fenómeno da terciarização, ou seja, a migração da base económica para o sector de serviços, tem vindo a afectar 

o concelho de Montijo nos últimos anos, seguindo a tendência nacional. Em termos de análise de tendência, o 

concelho apresentava em 1991 uma estrutura económica com traços de terciarização vincados, confirmada em 2001 

e acentuada em 2004, na qual as empresas no sector terciário abrangiam cerca de 64% do total de unidades. 

 
O concelho sofreu, nesta última fase, um maior impulso em alguns sectores da sua economia, beneficiando da 

realização das grandes infra-estruturas rodoviárias e garantindo uma posição central na AML. 

 
Historicamente, havia um predomínio da indústria de transformação de cortiça e carne de porco, sectores que têm 

vindo a ser substituídos por actividades liagas ao sector terciário, que beneficiam de uma localização geográfica 

privilegiada em termos de infra-estruturas na AML, nomeadamente os serviços de logística e armazenagem. 
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O ramo da construção civil e as empresas de promoção imobiliária que se lhe associam tiveram um grande impulso nos 

últimos anos. Este crescimento veio acompanhar o desenvolvimento urbano verificado depois da construção das 

referidas infra-estruturas. 

 

       Gráfico nº 66 – Sociedades constituídas no concelho de Montijo entre 1999 e 2004. 
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  Fonte: Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento. 

 

O gráfico anterior vem ilustrar esta dinâmica, mostrando que as actividades imobiliárias (K) e a construção (F) 

representaram no ano de 1999, 42,3% do total das sociedades constituídas no concelho. Para o ano de 2000 a 

tendência foi idêntica passando estas a representar 47,5% do total das sociedades constituídas. O dinamismo registado 

nas referidas actividades apenas é acompanhado pelo comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico (G). 

 
No entanto, tal como comprovado pelo gráfico nº 66, o número de sociedades constituídas tem vindo a decrescer em 

praticamente todos os ramos da actividade económica presentes no concelho. A excepção parece assentar nas 

actividades económicas ligadas à educação, saúde e acção social e outras actividades de serviços colectivos (L a Q), 

bem como nas actividades ligadas ao alojamento e restauração (H). Estas últimas registaram uma grande variação 

entre 1999 e 2004, sendo que no último ano os valores apresentados mostram que o sector recuperou a dinâmica 

apresentada em 1999. 

 
No geral, entre as sociedades constituídas e as dissolvidas no concelho durante o ano de 2004, verifica-se um saldo 

positivo de 68 sociedades. Desta forma pode-se concluir que o concelho se encontra num período positivo na 

atracção de novas empresas e sociedades, pela sua localização e beneficiando de infra-estruturas rodoviárias de 

excelência e de um novo conceito de mobilidade associado, dentro da AML. 
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Gráfico nº 67 – Relação entre o total de empresas constituídas e dissolvidas no concelho de Montijo em 2004. 

113

45
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Fonte: Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e Planeamento. 

 
Quanto à população activa empregada, o volume II do PDMM, que apresenta a sua evolução por sector de 

actividade entre 1970 e 1981, revela essencialmente a importância do sector secundário no concelho enquanto sector 

empregador e que em 1981 detinha cerca de 46,8% da população activa do concelho. Também os activos no sector 

primário representavam em 1981, cerca de 17% da população activa, valor que se justifica, tendo em consideração as 

características rurais do território Este. 

 

             Gráfico nº 68 – População activa por sector de actividade entre 1970 e 2001 no concelho de Montijo. 

 
 Fonte: INE, Anuários Estatísticos da Região de Lisboa Vale do Tejo 1970 a 2001. 

 

Através do gráfico anterior verifica-se que é na década de 80 que o sector terciário passa ser dominante (47%). Em 

2001, o sector revela um aumento significativo, 60% dos activos, enquanto o sector secundário apresenta 32% e o sector 

primário apenas 8% dos activos do concelho. 

 
Em seguida apresentam-se os valores por sectores de actividade referentes a cada freguesia para o ano de 2001. 

Globalmente os valores descritos no volume III do PDM (1981), indicam o predomínio do sector secundário (46,8%), 

estabelecendo contudo, uma diferenciação entre freguesias do território Oeste, com o predomínio do sector 

secundário e as freguesias do território Este onde se destacava o sector primário. 
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Em 2001, verifica-se que o sector primário perdeu importância em todas as freguesias, apresentando no entanto maior 

expressão nas freguesias do território Este. O sector secundário regista maior expressão nas freguesias de Afonsoeiro, 

Alto Estanqueiro/Jardia, Atalaia, Sarilhos Grandes, localizadas no território Oeste, e Pegões no território Este. Por último, o 

sector terciário, tem a sua maior expressão na freguesia de Montijo. Contudo, as restantes freguesias do território Oeste 

registaram valores de população empregada no sector acima dos 50%. 

 

        Gráfico nº 69 – População activa por sector de actividade e por freguesia em 2001. 
 

 
 

  Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001. 
 

4.2.2 - Estrutura empresarial do concelho 
 

No gráfico seguinte apresentam-se as empresas15 por ramo de actividade no concelho de Montijo para os anos de 

2003 e 2004, verificando-se que todos os ramos de actividade obtiveram um crescimento relativamente ao número de 

empresas, com excepção da indústria transformadora (perdeu uma empresa) e da agricultura, produção animal, 

caça, silvicultura e pesca, ramo que, no espaço de um ano, perdeu 108 empresas. No entanto, o balanço total das 

empresas presentes no concelho entre 2003 e 2004, verificou um crescimento de 548 empresas. 

 
Nesta conjuntura salienta-se o crescimento de empresas ligadas ao comércio por grosso e a retalho, reparação de 

veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico que em 2004 representam 36,4% do total das 

empresas do concelho, logo seguida pelas sociedades ligadas à construção (16,6%) que obtiveram algum crescimento 

nos últimos anos, principalmente devido ao incremento da construção para fins residenciais registado no concelho. 

 

                                                 
15 Nota: os valores apresentados dizem respeito a empresas em nome individual e a sociedades em actividade. 
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         Gráfico nº 70 – Empresas por ramo de actividade no concelho de Montijo segundo a CAE – 20037004. 
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                 Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 
 

No ramo da indústria transformadora, não se registam alterações muito significativas na sua estrutura empresarial, 

apesar da perda de uma empresa no período 2003-2004 (gráfico nº 72). Neste período regista-se o crescimento (7 

empresas) das indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco (DA) e em situação inversa, as indústrias ligadas ao 

sector têxtil (DB) que perderam 7 empresas. 

 
Em 2004 as industrias transformadoras que predominavam no concelho eram as indústrias metalúrgicas de base e de 

produtos metálicos (22,1%), secundadas pela indústria da madeira e da cortiça (19,4%) e das indústrias alimentares, das 

bebidas e do tabaco (17,4%). 

 
Estabelecendo uma comparação com os dados dos estudos do PDM, pode-se verificar uma grande perda no sector 

das indústrias da madeira e da cortiça, que em 1988 representavam 45,8% do total das indústrias transformadoras. 

 

   Gráfico nº 71 – Empresas da industria transformadora no concelho de Montijo por subsecção da CAE -2003/2004. 
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   Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 
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4.2.2.1 - Sociedades e empresários em nome individual (ENI) sedeadas no concelho por 
ramo de actividade 
 

A introdução dos dados relativos aos empresários em nome individual é de grande importância, pois permite 

compreender a importância que estes agentes representam na actividade económica do concelho. 

 

Gráfico nº 72 – Repartição das sociedades e ENI por ramo de actividade segundo a CAE em 2004. 
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            Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 
 

Como se pode verificar através do gráfico anterior, as empresas em nome individual dominam em praticamente todos 

os ramos da actividade económica, com grande evidencia no sector do comércio por grosso e a retalho, reparação 

de veículos automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico (1714 ENI) e no sector da construção (738 ENI). 

Por outro lado, a supremacia das sociedades regista-se no sector da indústria de transportes, armazenagem e 

comunicação e nas actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados a empresas. 

 
Relativamente ao ramo das indústrias transformadoras, como referido, regista-se um predomínio de indústrias 

constituídas em nome individual. Analisando por sub-secção, verifica-se que esse predomínio é mais acentuado nas 

indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos (65 ENI) e nas indústrias têxteis (45 ENI e apenas 3 sociedades), 

em sentido inverso encontram-se as indústrias ligadas ao sector da madeira, da cortiça e suas obras com 49 

sociedades. 
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        Gráfico nº 73 – Repartição das sociedades e ENI da industria transformadora por subsecção da CAE em 2004. 
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    Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 

 

4.2.2.2 - Sociedades sedeadas no concelho de Montijo 
 

Segundo dados do INE o concelho de Montijo tinha em 1999, 1015 sociedades sedeadas no concelho, registando em 

2004 um aumento para 1480 sociedades. 

 
Especificamente o concelho exerceu maior atracção entre 1999 e 2004, sobre 3 ramos de actividade, no comércio por 

grosso e a retalho, reparação de automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico (G) e principalmente nos 

ramos da construção (F) e actividades imobiliárias (K). 

 
Como é óbvio o grande crescimento urbano, associado a um grande aumento da construção a que o concelho foi 

submetido após a construção da Ponte Vasco da Gama, não é indiferente à instalação de sociedades ligadas aos 

dois ramos de actividade referidos. 

 

       Gráfico nº 74 – Sociedades sedeadas no concelho de Montijo por ramo de actividade segundo a CAE – 1999/2004  
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    Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 

 

Apesar da perda de sociedades na globalidade do ramo da indústria transformadora, verifica-se a existência de 

actividades económicas pertencentes à indústria transformadora que apresentam algum dinamismo e uma evolução 
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positiva. Assim, tal como se verificou nas indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco, nas indústrias metalúrgicas de 

base e produtos metálicos e nas indústrias transportadoras, todas verificaram, de 2003 para 2004, um crescimento de 

sociedades sedeadas. Em situação inversa, encontram-se as indústrias da madeira e da cortiça e suas obras (DD), a 

indústria de pasta de papel, cartão e seus artigos, edição e impressão (DE), a fabricação de outros produtos minerais 

não metálicos (DI) e a fabricação de maquinas e equipamentos (DK). Os restantes sectores pertencentes à indústria 

transformadora mantiveram entre 2003 e 2004 um nível de estabilidade quanto ao número de sociedades sedeadas no 

concelho. 

 

Gráfico nº 75 – Sociedades da industria transformadora sedeadas no concelho de Montijo por subsecção da CAE em 2003 e 2004. 
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    Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 

 

4.2.2.3 - Pessoal ao serviço nas sociedades sedeadas no concelho de Montijo 
 

Em conformidade com a tendência que se tem vindo a registar nas ENI, é no ramo das actividades ligadas à 

construção (F), actividades imobiliárias (k) e no comércio por grosso e a retalho, reparação de automóveis, motociclos 

e bens de uso pessoal e doméstico, onde existe o maior número de sociedades sedeadas no concelho. De acordo 

com o referido nos estudos do PDMM, tal facto não se reflecte no número de pessoas ao serviço nas mesmas, como se 

observa pelo gráfico nº 76, sendo o ramo de actividade ligado às indústrias transformadoras (D) que  regista o número 

mais elevado de pessoal afecto ao serviço. 

 

Gráfico nº 76 – Pessoal ao serviço nas sociedades por ramo de actividade no concelho de Montijo em 2002 e 2003. 
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     Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 
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Como era referido nos estudos do PDMM quanto às indústrias transformadoras, eram as industrias alimentares, das 

bebidas e do tabaco (DA) e as indústrias da madeira, da cortiça e suas obras (DD), as que apresentavam mais pessoal 

ao serviço nas suas sociedades. 

 
Relativamente à indústria transformadora, nos anos 2002-2003 têm-se vindo a notar um decréscimo de activos, com 

excepção das indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos (DJ) e fabricação de máquinas e 

equipamentos (DK), que obtiveram algum crescimento nos últimos anos. 

 

Gráfico nº 77 – Pessoal ao serviço nas sociedades da industria transformadora por subsecção da CAE em 2002 e 2003. 
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   Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 

 

4.2.2.4 - Volume de negócios das sociedades sedeadas no concelho de Montijo 
 

Analisando a evolução do volume de negócios, verifica-se que este tem tido uma tendência evolutiva positiva, com 

excepção para a indústria transformadora. 

 

Gráfico nº 78 – Volume de negócios por ramo de actividade das sociedades sedeadas no concelho de Montijo em 2002 e 2003. 
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     Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas 

 

Com o volume de negócio mais elevado aparecem as actividades ligadas ao sector terciário, ou seja, o comércio por 

grosso e a retalho, reparação de automóveis, motociclos e bens de uso pessoal e doméstico (G), com 38,6% do total 

do volume de negócios no concelho), seguido da indústria transformadora (D), que tendo registado uma tendência 

negativa entre 2002 e 2003, representa 27,7% do total do volume de negócios. 
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Neste sentido, salienta-se a importância para a economia local das indústrias ligadas à transformação e ao comércio, 

representando o seu conjunto perto de 70% do volume de negócios do concelho. 

 
Também com algum destaque neste enquadramento encontram-se as sociedades ligadas à construção (F), 

representando no ano de 2003, 14,4% do volume de negócios do concelho. 

 
Sendo as sociedades da indústria transformadora as únicas a apresentar uma evolução negativa do volume de 

negócios no concelho, apresenta-se uma breve caracterização das sociedades da indústria transformadora por 

subsecção da CAE, onde se observa que as sociedades com maior importância, têm vindo a diminuir o seu volume de 

negócios e que as sociedades com menos representatividades o têm vindo a aumentar muito ligeiramente. 

 
Através do gráfico nº 80 verifica-se que o volume de negócios (2003) na indústria transformadora provém praticamente 

na sua globalidade de três actividades: da indústria alimentar, das bebidas e do tabaco (39%), da fabricação de 

outros produtos minerais não metálicos (26,8%) e da indústria da madeira, da cortiça e suas obras (22%), representando 

estes três ramos da indústria transformadora 87,8% do total do concelho. 

 

Gráfico nº 79 – Volume de negócios das sociedades da industria transformadora no concelho de Montijo por subsecção da CAE em 
2002 e 2003. 
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   Fonte: INE, Ficheiro de Unidades Estatísticas. 
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5 - TURISMO
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5.1 - Introdução 
 

No sector do turismo, os estudos de caracterização do PDMM eram muito vagos, referindo que em 1990 o concelho de 

Montijo apresentava a segunda mais baixa capacidade de alojamento do distrito de Setúbal e uma oferta turística 

muito diminuta no contexto da AML. Em 1990, a oferta existente caracterizava-se apenas por um estabelecimento 

hoteleiro (residencial), com capacidade de 16 quartos, desconhecendo-se os eventuais índices de ocupação deste 

estabelecimento. 

 
Efectuando uma comparação entre a situação existente e as estatísticas turísticas16 do INE em 2004 (quadro nº 95), 

verifica-se um aumento considerável do número de estabelecimentos e da capacidade de alojamento oferecida. 

 
No conjunto dos concelhos que integram a Península de Setúbal, o Montijo aparece com a quarta maior capacidade 

de alojamento, atrás de Setúbal, de Almada e de Sesimbra, estes dois últimos com maior atractividade e 

desenvolvimento turístico que resulta da situação geográfica e das áreas de costa que possuem. 

 
No quadro n.º 96 apresentam-se outros indicadores importantes que permitem compreender a evolução turística do 

concelho, as taxas de procura e de permanência. Assim, verifica-se que o concelho de Montijo tem uma grande 

procura de hospedes estrangeiros, sendo o concelho da Península de Setúbal com maior proporção (47,3%), em que a 

estadia média se equipara a Setúbal. Neste caso, a evolução da oferta turística verificada através da capacidade de 

alojamento considera-se bastante positiva, embora em termos territoriais se verifique uma grande assimetria, com a 

maioria do alojamento turístico localizado na freguesia de Montijo enquanto nas freguesias do território Este estes 

valores são diminutos. 

 

Quadro nº 96 – Estabelecimentos e capacidade de alojamento nos concelhos da Península de Setúbal – 2004. 
 Estabelecimentos Capacidade de Alojamento 
 Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros 
P. Setúbal 40 15 17 8 4685 2933 891 861 
Alcochete 1 1 ----- ----- 64 64 ----- ----- 
Almada 9 3 6 ----- 1144 875 269 ----- 
Barreiro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Moita ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Montijo 3 1 2 ----- 228 168 60 ----- 
Palmela 4  2 2 194 ----- 52 142 
Seixal 1 1 ----- ----- 80 80 ----- ----- 
Sesimbra 6 2 2 2 977 536 79 362 
Setúbal 16 7 5 4 1998 1210 431 357 

          Fonte: INE, Estatísticas do Turismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Os dados apresentados abrangem os estabelecimentos classificados na direcção geral de turismo. A rubrica Outros, engloba os hóteis-
apartamentos, aldeamentos turísticos, motéis, pousadas e estalagens. 
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             Quadro nº 97 – Indicadores de hotelaria por concelhos da Península de Setúbal – 2004. 

 
Estada média de 

hospedes 
estrangeiros 

Capacidade 
de 

alojamento 
por 1000 

habitantes 

Hospedes por 
habitante 

Proporção de 
hospedes 

estrangeiros 

Proporção de 
dormidas entre 
Julho-Setembro 

Dormidas em estab. 
Hoteleiros e similares 

por 100 habitantes 

 
Nº de noites Nº % Nº 

    

P. Setúbal 2,8 6,2 0,4 37,1 36,9 72,5 

Alcochete ----- 4,3 ----- ----- ----- ----- 

Almada 3,4 6,9 0,3 43,9 42,2 83,4 

Barreiro ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Moita ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Montijo 2,3 5,6 0,3 47,3 32,4 63,8 

Palmela 1,9 3,3 0,2 39 15,2 28,5 

Seixal ----- 0,5 ----- ----- ----- ----- 

Sesimbra 3,9 22,2 1,1 37 40,6 301,9 

Setúbal 2,4 16,6 1,1 33,1 33,7 179,4 
              Fonte: INE, Estatísticas do Turismo. 

 

Com as oportunidades que oferece, a economia turística será um importante elemento estratégico no 

desenvolvimento territorial do concelho. Sobre este aspecto, as freguesias do território Este apresentam condições 

excepcionais para a instalação de diversos tipos de estabelecimentos turísticos, ou outras vertentes que beneficiem do 

atractivo natural que constitui o enquadramento paisagístico deste território, bem como do património arquitectónico, 

histórico e cultural existente. 

 

No Manual de apoio à Gestão (anexo III do regulamento do PDMM), descrevem-se de forma genérica, as áreas com 

vocação turística, referindo que as mesmas não foram constituídas como categoria de espaço regulamentado no 

âmbito dos elementos que integram o plano. Esta descrição genérica de zonas com vocação turística no regulamento, 

não constituía uma estratégia global para o desenvolvimento do sector do turismo no concelho, limitando-se a elencar 

os requisitos legais e de elegibilidade para efeitos de aprovação de projectos turísticos, já contidos na lei geral 

aplicável. Neste contexto, importa apresentar a estrutura regulamentar plasmada, que assenta na separação de 

“vocações territoriais” para a implantação de eventuais equipamentos turísticos, expressa nas seguintes linhas: 

 
• Áreas turísticas ribeirinhas, áreas na frente estuarina, no território Oeste, abrangendo a frente Sul da cidade de 

Montijo e a frente Norte da freguesia de Sarilhos Grandes. 

• Área turística do interior, zonas históricas, com especial aptidão para o turismo cultural, correspondentes às 

zonas a preservar das áreas urbanas da cidade de Montijo e Atalaia, no território Oeste e Canha no território 

Este. 

• Possibilidade de vinculação de equipamentos turísticos situados em áreas localizadas em área agrícola não 

incluída na RAN, área florestal de produção, área silvo-pastoril e área agro-florestal. 

 

5.2 - Atractivos naturais e humanos 
 

Durante o período de vigência do PDMM foi executada uma parte do plano estruturante da zona ribeirinha, junto ao 

cais das Faluas, visando a requalificação ambiental e urbanística desde o Cais do Seixalinho até ao Moinho da 

Lançada. Pretendeu-se, deste modo, recuperar a zona ribeirinha criando percursos pedonais, zonas verdes, espaços de 

lazer e recreio, transformando diversas áreas naturais e outras que fazem parte da cidade, voltando a cidade para o 

rio, atraindo a população residente e visitantes a usufruir de uma paisagem natural requalificada e de grande 

importância para a cidade de Montijo. 
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No âmbito dos atractivos humanos de maior importância, o concelho dispõe de algum potencial nos domínios: 

 
• Património arquitectónico classificado e considerado de interesse público e património natural. 

• Gastronomia – destacando os pratos à base de carne de porco e peixe (enguia). 

• Artesanato – com destaque para os trabalhos em cortiça, artigos em cobre, azulejaria e vitral. 

 

Tradições culturais  

• Festivais de folclore, touradas e largada de touros. 

• Festa de São Pedro (Freguesia de Montijo). 

• Festa em honra de São José e Nossa Senhora da Conceição (Freguesia do Afonsoeiro). 

• Festa de Nossa Senhora da Atalaia (Freguesia da Atalaia). 

• Festa de Nossa Senhora da Oliveira (Freguesia de Canha). 

• Festa em honra de São João e festa das Vindimas (Freguesia de Pegões). 

• Festa em honra de Santo Isidro (Freguesia de Santo Isidro de Pegões). 

• Festa em honra de São Jorge (Freguesia de Sarilhos Grandes). 

 

Certames  

• 10 Anos Expo Tuning. 

• Móvel decor – salão de mobiliário e decoração. 

• Feira de desporto aventura. 

• Festa 4x4. 

• Feira nacional do porco e da salsicharia (bienal). 

• Feira de antiguidades. 

• Feira “trocas e baldrocas”. 

• Mostra de produtos regionais. 

• Modelscala – exposição de modelismo. 

• Bienal de artes plásticas prémio vespeira. 

 

Rotas e destinos 

• Rota das Igrejas. 

• Rota de Sarilhos Grandes. 

• Rota Artur Bual. 

• Rota da Água. 

• Rota de Pegões e Santo Isidro. 

• Rota da Mala-Posta do Alentejo. 

 

Actualmente, salienta-se ainda a inclusão do concelho na Rota dos Vinhos da Península de Setúbal. 
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6 - CARACTERIZAÇÃO AGRO-FLORESTAL E PECUÁRIA 
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6.1 - Actividade agrícola  
 

De acordo com os dados apresentados no volume III do PDMM, o sector primário era caracterizado por actividades 

ligadas ao rio, nomeadamente a pesca e a actividade salícola, outrora muito importantes na economia local. Num 

quadro de alterações profundas do mercado e das actividades económicas, verifica-se que estas actividades 

diminuíram significativamente o seu peso. 

 
Durante o período de vigência do PDMM, a pesca registou um período de forte regressão e a actividade salícola 

registava em 1989, três marinhas produtivas, das 24 que operavam em 1964. No que diz respeito à agro-pecuária e 

silvicultura, estas são consideradas como actividades a tempo parcial, ou seja, como complemento ao rendimento dos 

agregados familiares condicionadas, ainda, pela estrutura fundiária local que se lhes associa. 

 

6.1.1 – Explorações agrícolas 
 

Segundo o Recenseamento Geral da Agricultura (INE, 1999), verifica-se que relativamente à exploração da 

propriedade, esta se mantém na sua grande maioria (91,7%), como pertencente a produtores singulares, os quais se 

dividem em produtores singulares autónomos17 (78%) e produtores singulares empresários18 (22%). 

 

Quadro nº 98 – Natureza jurídica das explorações agrícolas por freguesia em 1999. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
 

Em 1999 existiam no concelho 1208 explorações e a grande maioria localizava-se no território Este (802 explorações), 

enquanto no território Oeste se destacavam as explorações situadas nas freguesias de Alto Estanqueiro/Jardia e Sarilhos 

Grandes, contabilizando no seu conjunto mais de 100 unidades agrícolas. Comparando com o disposto no volume III 

do PDMM, verifica-se que o concelho perdeu cerca de 500 explorações agrícolas entre 1989 e 1999. Esta diminuição 

verificou-se essencialmente na freguesia de Montijo, devido, em parte, ao forte crescimento urbano aqui registado. 

 

                                                 
17 Pessoa singular que permanente ou predominantemente, utiliza a actividade própria ou de pessoas do seu agregado doméstico, sem recurso ou com 
recurso excepcional ao trabalho assalariado. 
18 Pessoa singular que permanente ou predominantemente, utiliza a actividade de pessoal assalariado. 

Freguesias Explorações 
Produtor 
singular 

autónomo 

Produtor singular 
empresário Sociedades Estado e pessoas 

públicas 

Território Oeste 406 321 62 17 ---------- 
Afonsoeiro 5 4 1 ----- ---------- 
Alto Est./Jardia 153 106 42 5 ---------- 
Atalaia 42 33 7 2 ---------- 
Montijo 86 76 6 4 ---------- 
Sarilhos Grandes 120 102 12 6 ---------- 
Território Este 802 558 164 79 1 
Canha 246 135 79 31 1 
Pegões 264 199 29 36 ---------- 
St.º Isidro de Pegões 292 224 56 12 ---------- 
Concelho 1208 879 232 96 1 
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  Gráfico nº 80 – Número de explorações agrícolas no concelho de Montijo por freguesia em 1999. 
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          Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

Em 1999, a actividade agrícola no concelho era assegurada por produtores singulares, que se caracterizavam, na sua 

maioria, por agricultores autónomos e, em menor número, por agricultores com estatuto de empresários ou organizados 

em sociedades19. O maior número destes casos verifica-se no território Este, onde é mais comum a ocorrência de 

explorações de grandes dimensões, permitindo uma agricultura industrializada, com contabilidade organizada20. 

 

                    Gráfico nº 81 – Natureza jurídica do produtor no concelho de Montijo, por freguesia em 1999. 
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   Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

6.1.2 - Caracterização dos produtores agrícolas singulares 
 

No volume III do PDM, com base nos dados do recenseamento agrícola de 1989, descreve-se que a maioria dos 

agregados familiares afectos ao sector se localizavam na freguesia de Montijo (44,8%) e que apenas 37,1% dos 

produtores trabalhava a tempo completo21 na exploração, situação que se traduzia no predomínio de uma agricultura 

a tempo parcial22, complementada por um emprego no sector industrial (15,6%), ou no próprio sector primário (9,6%). 

 
 

                                                 
19 As sociedades podem ser sociedades de agricultura de grupo – estas são geridas por um grupo de pessoas que são sócios e dirigem em conjunto uma 
exploração agrícola, ou, um conjunto de explorações. Podem eventualmente eleger um dos sócios para gerir a exploração. 
20 Comporta o registo sistemático de todas as receitas e despesas, um balanço e uma conta de exploração. Apenas se considera que uma 
contabilidade é organizada quando esta segue o plano oficial de contas (POC), no entanto neste código deve-se considerar também a contabilidade 
do RICA. 
21 Tempo completo (40 ou mais horas por semana, ou de 220 dias ou mais por ano, ou 12 meses por ano incluindo 1 mês de ferias). 
22 Mais de 0 e menos de 50% (até 20 horas por semana, ou ate 110 dias por ano, ou ate 6 meses por ano); 
50% a 100% (de 20 a menos de 40 horas por semana, ou de 110 dias a menos de 220 dias por ano, ou de 6 meses a menos de 12 meses por ano). 
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Quadro nº 99 – Caracterização dos produtores agrícolas singulares por freguesia – 1999. 
Freguesias Produtores agrícolas singulares Tempo de trabalho agrícola Actividade exterior remunerada 

 Total Homens Mulheres > 0 
<50% 

> 50% 
<100% Completo Principal Secundária 

Território Oeste 419 318 101 123 122 136 8 2 

Afonsoeiro 5 5 -------- 1 2 2 2 -------- 
Alto Estanqueiro 
Jardia 148 109 39 54 59 35 37 -------- 

Atalaia 40 34 6 11 9 20 8 -------- 

Montijo 112 71 41 20 15 39 16 -------- 

Sarilhos Grandes 114 99 15 37 37 40 24 2 

Território Este 722 589 133 463 165 94 277 7 

Canha 214 174 40 129 80 5 74 2 

Pegões 228 177 51 191 30 7 101  
St.º Isidro de 
Pegões 280 238 42 143 55 82 102 5 

Concelho 1141 907 234 586 295 230 364 9 
          Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

Já em 1999, do universo de 1141 produtores agrícolas, 722 pertenciam às freguesias do território Este, sendo a freguesia 

de Stº Isidro de Pegões a mais representativa com 280 produtores agrícolas singulares (quadro nº 98). O quadro de 

caracterização desta actividade traduz a existência de uma agricultura a tempo parcial, onde a maior parte dos 

produtores agrícolas têm uma actividade principal exterior remunerada. 

 

O nível etário da população agrícola, segundo os dados do recenseamento agrícola de 1989 descritos no volume III do 

PDM, revela que mais de metade dos produtores têm uma idade superior a 50 anos, o que na altura já era 

demonstrativo do envelhecimento dos seus activos, agravado pelo baixo nível de instrução (dados relativos a 1979), 

em que mais de 50% dos produtores agrícolas não possuíam qualquer grau de escolaridade. 

 
De acordo com os dados do recenseamento agrícola de 1999 (quadro nº 99) verifica-se que a população agrícola do 

concelho continua envelhecida e mais de 50% apresenta idades superiores a 55 anos. Neste contexto, a freguesia de 

Stº Isidro de Pegões é a única onde predominam os produtores com idade inferior a 55 anos. Verifica-se, também, o 

aparecimento dos primeiros produtores com nível de instrução superior, perspectivando uma abordagem empresarial 

da actividade agrícola. Estes dados confirmam um predomínio de uma agricultura a tempo parcial, trabalhada 

essencialmente pelo agregado familiar, com características de agricultura de subsistência para produção de alguns 

bens essenciais de consumo familiar. 

 
 Quadro nº 100 – Nível etário da população agrícola por freguesia – 1999. 

 < 25 25 a < 45 40 a < 55 55 a < 65 > = 65 
Território Oeste 2 17 76 134 160 
Afonsoeiro ----- ----- 1 ----- 4 
Alto Estanqueiro/Jardia 1 6 33 48 60 
Atalaia ----- 2 6 16 16 
Montijo 1 6 12 31 32 

Sarilhos Grandes ----- 3 24 39 48 
Território Este 3 67 248 173 231 
Canha ----- 18 63 61 72 
Pegões ----- 12 71 65 80 

St.º Isidro de Pegões 3 37 114 47 79 

Concelho 5 84 324 307 391 
        Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
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       Gráfico nº 82 – Nível etário da população agrícola por freguesia em 1999. 
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Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

           Quadro nº 101 – Nível de instrução da população agrícola por freguesia em 1999. 
 Nenhum Básico Secundário Superior 

Território Oeste 122 251 9 7 

Afonsoeiro  5   

Alto Est./Jardia 55 92  1 

Atalaia 11 27 2  

Montijo 25 49 5 3 

Sarilhos Grandes 31 78 2 3 

Território Este 147 526 27 22 

Canha 38 151 8 17 

Pegões 65 156 6 1 

St.º Isidro de Pegões 44 219 13 4 

Concelho 269 777 36 29 
                Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

Como se confirma pela leitura do quadro n.º 101, a freguesia de Canha, quando comparada com as demais freguesias 

do concelho, apresenta já um número significativo de produtores agrícolas com o nível de ensino superior (17), facto 

que, associado à existência nesta freguesia de propriedades de grandes dimensões, poderá ser um factor que 

contribua para uma maior mecanização e utilização de novas tecnologias, o que será essencial à sobrevivência do 

sector. 

 
O PDMM não faz referência aos indicadores de modernização e mecanização das explorações agrícolas, não 

havendo termo de comparação entre a situação existente à data da elaboração do PDM e os dados de 

caracterização do quadro nº 101. 
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Quadro nº 102 – Equipamentos agrícolas existentes por freguesia em 1999. 

 Tractores Semeadores Gadanheiras Ceifeiras e 
enfardadeiras 

Moto 
cultivadores 

Distribuidor 
adubos 

Território Oeste 189 22 12 3 26 53 
Afonsoeiro ------ ------ ------ ------ ------ ------ 
Alto Est./Jardia 57 3 ------ ------ 6 13 
Atalaia 22 ------ ------ ------ 4 7 
Montijo 34 9 4 ------ 9 8 
Sarilhos Grandes 76 10 8 3 7 25 
Território Este 630 71 48 17 69 248 
Canha 203 30 20 11 22 76 
Pegões 152 7 15 6 33 36 
St.º Isidro de 
Pegões 275 34 13 ------ 14 136 

Concelho 819 93 60 20 95 301 
           Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

Todavia, como se pode verificar através do quadro anterior, as freguesias do território Este são as mais mecanizadas, 

facto a que está ligado à estrutura da propriedade, com explorações agrícolas de maior dimensão, à existência de um 

maior número de produtores agrícolas e ao nível de instrução da média da população agrícola. 

 
No território Oeste, o número de equipamentos agrícolas é muito mais reduzido, em parte devido a uma estrutura 

fundiária constituída principalmente por parcelas agrícolas de pequenas dimensões, onde a mecanização da 

exploração não se revela rentável para o agricultor. 

 

6.1.3 - Divisão da propriedade e forma de exploração 
 

Segundo o recenseamento agrícola de 1989, descrito no volume II do PDMM, as explorações agrícolas existentes no 

concelho contabilizavam 1708 unidades e ocupavam uma superfície agrícola utilizada23 (SAU) de 10 855 hectares. 

Verificava-se o predomínio de explorações com menos de 5 hectares, com excepção da situação registada na 

freguesia de Stº Isidro de Pegões, com uma estrutura fundiária de maior dimensão média e a freguesia de Canha, onde 

predominam as propriedades com propriedades com 500 ou mais hectares (55,1% da área da freguesia). As freguesias 

de Montijo e Canha eram as que apresentavam maior número de explorações agrícolas (41,5% e 31,4%). 

 
Em 1999, este valor reduz-se para 1186 explorações agrícolas que ocupavam uma superfície agrícola utilizada (SAU) de 

16 604 hectares, destacando-se, neste caso, as freguesias do território Este, nomeadamente a freguesia de Canha com 

10 511 ha (gráfico nº 79). O território Este, na sua totalidade, apresenta um valor de SAU de 15 056 ha, que contrasta 

com os 1589 ha do território Oeste, no qual se destacam as freguesias de Alto Estanqueiro/Jardia e Sarilhos Grandes 

com áreas mais significativas, 469 e 595 ha SAU respectivamente. 

 

                                                 
23 Superfície da exploração que inclui terras aráveis (limpa e sob-coberto de matas e florestas), culturas permanentes, prados e pastagens permanentes. 
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     Gráfico nº 83 – Superfície agrícola utilizada por freguesia em 1999 (ha). 
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      Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
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Mapa nº 39 – Estrutura da propriedade rústica (território Oeste). 
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Mapa nº 40 – Estrutura da propriedade rústica (território Este). 
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     Gráfico nº 84 – Número de explorações de SAU por freguesia em 1999 (ha). 
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                 Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

Através do gráfico nº 84 verifica-se que as 1186 explorações agrícolas com SAU existentes no concelho se distribuem por 

freguesia, de forma diferenciada e que Stº Isidro e Pegões apresentam um maior número de explorações do que a 

freguesia de Canha, que apresenta um maior número de hectares de superfície agrícola utilizada. 

 
No território oeste, as explorações integram-se em propriedades mais parceladas, como se pode verificar, por exemplo, 

através do caso da freguesia de Alto Estanqueiro/Jardia em que as 152 explorações agrícolas referenciadas possuem 

apenas 469 hectares de SAU. 

 
Quanto à forma de exploração por SAU, verifica-se a ocorrência maioritária (gráfico n.º 85) da exploração por conta 

própria24, o que, relacionado com o nível etário da população, é característico de uma agricultura realizada a tempo 

parcial e de carácter familiar. 

 

     Gráfico nº 85 – SAU segundo o vinculo da exploração por freguesia em 1999. 
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    Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999 

 

O quadro nº 102 caracteriza a divisão da superfície agrícola e forma de exploração pelas freguesias do concelho, 

verificando-se que esta é, em grande parte, utilizada, sendo as restantes classes residuais na estrutura fundiária do 

concelho de Montijo. 
                                                 
24 Superfície agrícola utilizada da exploração (SAU) que é propriedade do produtor. Consideraram-se também, como exploradas por conta própria, as 
terras cultivadas pelo produtor a título de usufrutuário, superficiário ou outros títulos equivalentes. 
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No território Oeste e com grande relevância na freguesia de Canha (2835 ha) verifica-se a existência de uma grande 

área de matas e florestas sem cultura sob-coberto25. 

 

  Quadro nº 103 – Divisão das explorações segundo a sua ocupação, por freguesia em 1999. 

 SAU (ha) Sup. agrícola 
não utilizada (ha) 

Matas e florestas 
sem culturas (ha) 

Outras 
superfícies (ha) 

Território Oeste 1589 48 3 121 
Afonsoeiro 15 ------ ------ 2 
Alto Est./Jardia 469 7 ------ 26 
Atalaia 214 2 ------ 9 
Montijo 296 26 ------ 44 
Sarilhos Grandes 595 13 3 40 
Território Este 15016 249 3683 445 
Canha 10511 141 2835 285 
Pegões 1880 22 160 73 
St.º Isidro de Pegões 2625 86 688 87 
Concelho 16605 297 3686 566 

         Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
 

No território Oeste as freguesias que apresentam maior aptidão agrícola, considerando para o efeito não só a 

superfície agrícola utilizada apresentada, mas também pelas características da estrutura fundiária, são as de Alto 

Estanqueiro/Jardia e de Sarilhos Grandes. As restantes freguesias do território Oeste são freguesias de carácter 

essencialmente urbano (Montijo e Afonsoeiro), ou de pequena dimensão com uma estrutura fundiária muito parcelada 

(Atalaia).  

 

6.1.4 - Ocupação agrícola das explorações 
 

Para abordar e compreender a ocupação agrícola efectuada no concelho é necessário analisar qual a superfície 

irrigável26 por superfície agrícola utilizada, justificando o tipo de culturas predominantemente efectuadas em cada 

freguesia. 

 
Analisando os estudos de caracterização do PDMM, apenas se referia muito sucintamente que de acordo com o 

recenseamento agrícola de 1989, o concelho possuía uma área de regadio de 31,1% e que a freguesia de Sarilhos 

Grandes era a que apresentava maior percentagem de área irrigada, não referindo qual o valor. Desta forma conclui-

se nos estudos do PDMM que no território Oeste do concelho as culturas com regadio eram proporcionalmente mais 

significativas que no território Este. 

 

                                                 
25 Superfícies cobertas com arvores ou arbustos florestais, incluindo choupais, quer se trate de povoamentos puros, quer de povoamentos mistos, bem 
como viveiros florestais localizados no interior das florestas e que se destinam ás necessidades da exploração. 
26 Área ocupada por edifícios, eiras, pátios, caminhos, barragens, albufeiras e ainda jardins, matas e florestas orientadas exclusivamente para fins de 
protecção do ambiente ou de recreio. 
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       Gráfico nº 86 – Percentagem da superfície irrigável por freguesia e território em 1999. 
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    Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
 

De acordo com os dados do recenseamento agrícola de 1999, é notório que o território Oeste continha uma grande 

superfície agrícola irrigável (76,8%), com maior destaque para as freguesias de Montijo (89,6%) e Sarilhos grandes 

(85,7%).  

 
O território Este, possui uma área irrigável de 37,5%, destacando-se a freguesia de Stº Isidro de Pegões, com a maior 

área irrigável (70,5%) e a freguesia de Canha com o menor valor (20,8%). A superfície agrícola irrigável referenciada na 

freguesia de Stº Isidro de Pegões, deve-se essencialmente aos investimentos realizados para o aproveitamento agrícola, 

na construção de infra-estruturas e redes de rega. Nos prédios rústicos da extinta junta de colonização interna, onde 

em datas posteriores, também várias explorações foram atingidas pelos sub programas de novos regadios, no âmbito 

do PEDAP, designadamente no lugar das Figueiras na freguesia de Stº Isidro de Pegões. 

 
Face à divisão da superfície agrícola e forma de exploração nos territórios Este e Oeste do concelho, pode-se concluir 

que as culturas de regadio deverão ser proporcionalmente mais significativas nas freguesias do território Oeste 

relativamente ao território Este, prevalecendo neste último as monoculturas e culturas de sequeiro. 

 
De acordo com os dados aferidos no volume III do PDMM, a ocupação da área agrícola do concelho de Montijo, 

efectuava-se da seguinte forma: 

 

   Quadro nº 104 – Ocupação da área agrícola do concelho de Montijo segundo os estudos do PDMM. 
 1979 (ha) 1989 (ha) Variação % 
Culturas Temporárias 3159 3890 23,1 
Cereais para Grão 
Leguminosas para Grão 
Batata 
Culturas Forrageiras 

1649 
40 

465 
1005 

1959 
113 
323 

1495 

18,8 
182,5 
-30,5 
48,8 

Culturas Permanentes 3008 2496 -17,0 
Vinha 
Olival 
Pomar 

2472 
162 
374 

1738 
106 
652 

-29,7 
-34,6 
74,3 

    Fonte: PDMM, Volume III. 
 

Como se pode verificar pela análise do quadro anterior, as áreas de cultura permanentes27 sofreram um decréscimo de 

17% entre 1979 e 1989, sobretudo na vinha e olival, com -34,6% e -29,7% respectivamente, mantendo-se a vinha, como 

                                                 
27 Culturas que ocupam a terra durante um longo período e fornecem repetidas colheitas. Não entram nas rotações culturais. 
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a cultura permanente mais representativa no concelho. Relativamente às culturas temporárias28, as mais significativas 

são os cereais para grão e as culturas forrageiras,29  com 50,4% e 38,4% respectivamente. 

 
Em 1989 e segundo os estudos do PDMM, as freguesias que mais contribuíam para as áreas ocupadas pelas principais 

culturas foram as seguintes: 

 
Cereais para grão                             Canha (71,0%) 

                                                          Montijo (18,6%) 

Culturas horti e horto-fruticolas         Montijo (54,4%) 

                                                          Canha (18,6%) 

Culturas forrageiras anuais               Canha (54,1%) 

                                                          Montijo (19,6%) 

Batata                                                Montijo (55,1%) 

                                                          Pegões (25,2%) 

 
Confirmando-se, deste modo, o predomínio da localização das culturas de sequeiro, monoculturais, ocupando grandes 

áreas, em especial na freguesia de Canha e o predomínio das culturas directamente ligadas ao abastecimento da 

cidade de Montijo, implantadas na periferia desta, ocupando sobretudo explorações de pequena e média dimensão. 

 
Actualmente e segundo os dados disponíveis pelo INE, (quadro nº 104), a ocupação da área agrícola do concelho de 

Montijo por freguesia, mantém a tendência verificada nos estudos do PDMM, com a localização das culturas de 

sequeiro nas freguesias do território Este, como são os casos das culturas permanentes de vinha e olival e dos prados e 

pastagens para animais. É de referir também a existência de culturas industriais, apenas no território Este, que 

englobam culturas como o tabaco, girassol, soja, algodão, cana-de-açúcar, normalmente associadas a grandes 

superfícies agrícolas. 

 
No território Oeste, destacam-se as culturas hortícolas (culturas hortícolas intensivas30), ligadas ao abastecimento diário 

da população e associadas a uma agricultura irrigada de carácter familiar, em explorações de pequena dimensão. Já 

as culturas hortícolas extensivas31 têm relevância no território Este, mais precisamente nas freguesias de Canha e Stº 

Isidro de Pegões, visto serem destinadas principalmente à venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
28 Culturas cujo ciclo vegetativo não excede 1 ano (as anuais) e também as que não sendo anuais, são ressemeadas com intervalos que não excedam 
os 5 anos. 
29 Conjunto de plantas destinadas ao corte para dar ao gado e que são colhidas antes de completarem o ciclo vegetativo, de modo a serem melhor 
digeridas pelos animais. Podem ser consumidas pelo gado em verde, ou depois de conservadas como feno ou silagem. 
30 Cultivadas durante vários anos em parcelas destinadas exclusivamente a culturas hortícolas, sucedendo-se na mesma parcela varias culturas hortícolas 
durante o ano agrícola. 
 
31 Hortícolas cultivadas como cultura única no ano agrícola ou cultivadas em parcelas que entram em rotações com outras culturas não hortícolas. 
Nestes casos não se sucedem varias culturas hortícolas na mesma parcela durante o ano agrícola. 
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              Quadro nº 105 – Utilização das terras por freguesia em 1999. 

Utilização das Terras Afonsoeiro 
(ha) 

Alto 
Est./Jardia 

(ha) 

Atalaia 
(ha) 

Montijo 
(ha) 

Sarilhos 
Grandes 

(ha) 

Canha 
(ha) 

Pegões 
(ha) 

Stº Isidro 
(ha) 

Culturas temporárias -------- 147 17 99 229 2194 435 1086 
Cereais para grão -------- 16 2 44 72 873 128 418 
Leguminosas para grão -------- -------- -------- -------- -------- 6 -------- 37 
Batata -------- 85 11 25 130 1139 286 289 
Culturas forrageiras -------- 46 4 30 27 176 21 342 
Culturas industriais -------- -------- -------- -------- -------- 78 -------- 14 
Prados e pastagens -------- -------- -------- 5 85 6973 831 133 
Flores e plantas 
ornamentais -------- -------- 2 6 23 31 -------- 16 

Culturas permanentes -------- 9 7 10 17 598 424 424 
Vinha -------- 1 4 3 3 414 302 323 
Olival -------- -------- -------- -------- -------- 55 9 19 
Pomar -------- 8 3 7 14 129 113 82 
Culturas hortícolas -------- 105 92 115 79 307 94 548 
C. hortícolas extensivas -------- 52 4 30 10 250 35 201 
C. hortícolas intensivas -------- 46 88 84 64 30 31 341 
Horta familiar -------- 7 -------- 1 5 27 28 6 
Pousio -------- 145 31 64 218 443 157 614 

            Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
 

        Gráfico nº 87 – Ocupação da área agrícola do concelho de Montijo em 1999. 
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   Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

Quanto ao tempo de ocupação das culturas, poderá verificar-se (gráfico n.º 88) a predominância das culturas 

temporárias face ao total do concelho, verificando-se também que as culturas permanentes ocorrem, quase na sua 

totalidade, nas freguesias do território Este, enquanto o território Oeste representa algum peso no total das culturas 

hortícolas, principalmente na produção de culturas hortícolas intensivas. 

 
A vinicultura e floricultura representam duas actividades que têm contribuído para uma maior dinâmica económica do 

sector primário. Já em 1999 (quadro nº 104) a superfície agrícola destinada à floricultura apresentava valores 

consideráveis, principalmente nas freguesias de Canha, Sarilhos Grandes e Stº Isidro de Pegões, verificando-se nos 

últimos anos um grande crescimento deste sector no concelho que representa actualmente uma cota de mercado 

próxima dos 50% do mercado português. Em linha de conta com o desenvolvimento da actividade, importa salientar a 

realização no concelho, de uma grande mostra anual – Feira da Flor – tendo em vista dinamizar e apoiar esta 

actividade no concelho. 
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Ao nível da vinicultura e de acordo com os dados relativos a 1999, existiam no concelho 1050ha de vinha, dos quais 

1039ha se localizavam no território Este. Segundo dados divulgados pela adega cooperativa de Pegões, esta possui 

uma área vinícola de 967 hectares de vinha e de acordo os dados do Instituto da Vinha e do Vinho, o concelho de 

Montijo teve, em 2001, uma produção de 34 639 litros de vinho, expresso em mosto. Neste segmento de produção, 

salienta-se que os vinicultores têm beneficiado do trabalho realizado pela adega cooperativa de Pegões, situada na 

freguesia de Stº Isidro de Pegões, cujos vinhos têm vindo a conquistar espaço no competitivo mercado vinícola 

nacional.  

 
Este sector apresenta, ainda, um potencial turístico, expresso pela sua inclusão na Rota de Vinhos da Península de 

Setúbal, integrando parte de um projecto eno-turístico e que inclui os concelhos de Palmela, Setúbal e Montijo. 

 

6.2 – Pecuária 
 

6.2.1 - Criação de animais e efectivo animal 
 

Neste capítulo pretende-se apresentar uma breve caracterização do efectivo animal, por espécie, no concelho de 

Montijo. 

 
Relativamente ao descrito no volume III do PDMM, este apresentava os dados dos recenseamentos gerais agrícolas 

para os anos de 1979 e 1989, mas apenas para as espécies de bovinos, caprinos, ovinos e suínos, excluindo da análise 

os equídeos, coelhos e aves, que serão caracterizadas segundo dados do recenseamento agrícola de 1999. 

 

 Quadro nº 106 – Efectivo animal no concelho de Montijo entre 1979 e 1989 segundo os estudos de caracterização do PDMM. 
 1979 1989 
 V. Abs. % V. Abs. % 
Bovinos 6970 5,8 4638 4,9 
Ovinos 6135 5,1 13563 14,6 
Caprinos 405 0,4 498 0,5 
Suínos 106144 88,7 74406 80 
Total 119654 100 93105 100 

             Fonte: PDM Montijo – Volume III. 
 

Como se pode verificar através do quadro nº 106, relativo aos estudos do PDMM, havia um forte predomínio de gado 

suíno, apresentando em 1989, 80% do efectivo animal do concelho. De acordo com uma breve descrição dos estudos 

do PDMM, na freguesia de Canha, os ovinos e caprinos (48,7%) e na freguesia de Montijo, os suínos (70,5%) e bovinos 

(42,3%), apresentavam-se como as principais produções pecuárias do concelho. Neste contexto, o concelho de 

Montijo possuía 60% dos efectivos animais, ao nível da zona agrária onde está inserido, dos quais cerca de 66% dos 

suínos e 52% dos ovinos. 

 
Introduzindo os dados do recenseamento agrícola de 1999 e comparando com os dados do quadro anterior, verifica-

se que entre 1989 e 1999 a evolução global foi muito ténue, notando-se um pequeno crescimento do número de 

efectivos de gado suíno e bovino. Relativamente ao gado suíno salienta-se que o concelho continua a ser um dos 

grandes produtores do país. Em linha com a representatividade deste sector de produção localiza-se no concelho de 

Montijo, desde 1991 a Bolsa do Porco, realizando-se uma feira bienal “Feira Nacional do Porco”, que permite aos 

empresários do sector a divulgação dos seus produtos. 
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                Gráfico nº 88 – Evolução do efectivo animal no concelho de Montijo entre 1979 e 1999. 
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     Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

De acordo com os dados referenciados no quadro nº 107, relativo ao recenseamento agrícola de 1999, por freguesia, 

verifica-se que o gado suíno e as aves são os que predominam no concelho. A distribuição do efectivo animal por 

território, tal como seria de esperar, revela uma maior concentração no território Este, destacando-se a criação de 

aves, suínos, ovinos e bovinos.  

 

   Quadro nº 107 – Efectivo animal, segundo número de animais e explorações por freguesia em 1999. 

     Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
 

       Gráfico nº 89 – Distribuição do efectivo animal por espécie no concelho de Montijo e por território em 1999. 
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   Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

Freguesias Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Equídeos Coelhos Aves 

 Exp Anim Exp Anim Exp Anim Exp Anim Exp Anim Exp Anim Exp Anim 
Território Oeste 
 29 1690 78 35044 65 3336 6 102 53 84 112 895 236 5227 

Afonsoeiro -------- -------- 1 -------- 1 -------- 1 -------- -------- -------- 2 -------- 3 27 
Alto Estanqueiro 
Jardia 5 52 36 12823 20 782 1 -------- 18 26 65 559 119 2247 

Atalaia 4 123 7 770 11 282 1 -------- 7 12 11 86 27 626 

Montijo 3 185 14 4733 15 961  -------- 12 17 7 78 14 538 

Sarilhos Grandes 17 1330 30 16718 18 1311 3 102 16 29 27 172 73 1789 

Território Este 40 3811 144 40805 122 10112 17 93 37 115 118 1103 399 68878 

Canha 19 2209 63 23688 43 5619 6 33 21 76 40 364 133 63405 

Pegões 6 287 36 2049 48 1812 4 20 6 13 48 591 149 2965 
St.º Isidro de 
Pegões 15 1315 45 15068 31 2681 7 40 10 26 30 148 117 2508 

Concelho 69 5501 222 75849 187 13448 23 195 90 199 230 1998 635 74105 
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Estabelecendo uma comparação entre os estudos do PDMM e o recenceamento agrícola de 1999, verificam-se 

algumas diferenças por sector, particularmente no gado suíno, constatando-se um predomínio da actividade no 

território Este, mais precisamente na freguesia de Canha, sem contudo deixar de referenciar os efectivos existentes nas 

freguesias de Sarilhos Grandes, Alto Estanqueiro/Jardia no território Oeste e na freguesia de Stº Isidro de Pegões. 

 
Desde modo, contrariando a descrição do PDMM verifica-se que a freguesia de Montijo perdeu a hegemonia 

relativamente ao número de efectivos de gado suíno, apresentando em 1999 apenas 4733 animais. Este número tem 

vindo a decrescer consideravelmente, em consequência do crescimento urbano e desenvolvimento da cidade, 

operando a deslocalização de muitas explorações suinícolas existentes na freguesia de Montijo para as freguesias do 

território Este. 

 

    Gráfico nº 90 – Número de efectivos de suínos e aves por freguesia em 1999. 
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       Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

Relativamente à criação de aves, verifica-se que a freguesia de Canha se destaca com 133 explorações, que 

comportam 63405 aves, representando 85,6% do total das aves do concelho. 

 

       Gráfico nº 91 – Número de efectivos de bovinos e ovinos por freguesia em 1999. 
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    Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
 

Quanto aos gados bovino e ovino, estes têm na freguesia de Canha o seu maior número de efectivos, mantendo-se a 

tendência dos últimos censos relativamente ao gado ovino (5619 cabeças de gado). Relativamente aos efectivos de 
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gado bovino, que segundo os dados dos estudos do PDMM predominavam na freguesia de Montijo, tem-se verificado 

a deslocalização destes para as freguesias de Canha, Sarilhos Grandes e Stº Isidro, todas registando um efectivo animal 

superior à freguesia de Montijo com apenas 165 cabeças de gado bovino, em 1999. 

 

     Gráfico nº 92 – Número de efectivos de coelhos e equídeos por freguesia em 1999. 
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   Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 
 

Relativamente ao efectivo de gado equídeo e de produção de coelhos, não é realizada qualquer comparação com 

dados anteriores, uma vez que os estudos do PDM não estabelecem qualquer referência para estes efectivos. Todavia, 

constata-se que as freguesias de Alto Estanqueiro/Jardia e Pegões se destacam relativamente à criação de coelhos, 

enquanto o efectivo animal de equídeos se concentra maioritariamente na freguesia de Canha. 

 
Relativamente ao gado caprino, referenciado no anterior PDMM em conjunto com o gado ovino, descrevia-se o seu 

predomínio na freguesia de Canha. Todavia, em 1999 é a freguesia de Sarilhos Grandes que concentra o maior número 

de efectivos, com 102 animais, ou seja, com maior número de efectivos que o somatório das restantes freguesias (93 

animais). 

         Gráfico nº 93 – Número de efectivos de caprinos por freguesia em 1999. 
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   Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

6.2.2 – Explorações pecuárias 
 

A caracterização das explorações pecuárias por sector de produção, determinou em 1999, que o concelho de Montijo 

apresentava 1466 explorações, sendo a maioria ligada ao sector avícola (frangos de carne e galinhas poedeiras e 

reprodutoras), seguida de explorações de coelhos e suínos, com 230 e 222 unidades, respectivamente. 
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Territorialmente, a freguesia de Canha é a que regista mais explorações pecuárias (325), seguida de Pegões (297), do 

Alto Estanqueiro/Jardia (264), e de Stº Isidro de Pegões (255). 

 

       Gráfico nº 94 – Explorações pecuárias por freguesia em 1999. 
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   Fonte: INE, Recenseamento Geral da Agricultura, 1999. 

 

6.3 – Actividade agro-florestal 
 

6.3.1 - Elementos para o ordenamento agro-florestal 
 

Um ordenamento eficaz dos espaços agro-florestais, que representam 60% da superfície do concelho do Montijo, é 

determinante para a criação de riqueza e para o desenvolvimento equilibrado dos restantes usos do território. A 

função das florestas não se esgota na produção de madeira, cortiça e caça: o seu papel na conservação do solo, da 

água, do ar, da flora e da fauna é sobremaneira positivo; acresce ainda que os riscos associados aos incêndios 

florestais resultantes de um mau ordenamento silvícola tornam impensável, uma política de progressivo desinvestimento 

na floresta. Tais constatações são, aliás, extensíveis à totalidade do mundo rural português, e foi o reconhecimento 

destas realidades que motivou alguns actos legislativos recentes como a promulgação da Lei de Bases da Política 

Florestal e a criação da Secretaria de Estado das Florestas vieram demonstrar.  

 
Não obstante esta evidência, são numerosos os constrangimentos sociais, económicos, administrativos e jurídicos ao 

correcto ordenamento agro-florestal. Os rendimentos da floresta são diminutos face aos rendimentos do urbanismo; os 

Serviços Florestais e os Gabinetes Técnicos Florestais das autarquias encontram-se tolhidos na sua acção por 

orçamentos e equipamentos muitas vezes insuficientes; e a legislação que tutela os usos do solo concede tacitamente 

aos proprietários o direito de os manterem incultos e de sobre ele exercerem as mais extremas formas de especulações 

imobiliária. Face a esta situação é necessária (mas não suficiente) da parte da administração central e local mais 

ambição e concretização de soluções, aproximando e mobilizando direcções regionais, autarquias e munícipes para a 

utilização empreendedora e sustentável dos seus espaços agro-florestais. Nos casos particulares dos concelhos 

periurbanos, como é o caso do Montijo, esta utilização é sobrecarregada com a necessidade paralela de delimitar de 

modo estável e inequívoco os limites das expansões urbanas previstas, a fim de afastar dos solos florestais as pressões 

urbanizadoras e especulativas. 

 
Para garantir a manutenção das suas funções no território, todos os espaços agro-florestais devem receber uma 
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utilização, uma gestão e uma vigilância permanentes, com um sentido social claro, impondo-se a definição de 

intervenção do Estado, das autarquias, das empresas e dos proprietários. Isto implica a obrigatoriedade de cada 

parcela do território nacional, sem excepção, ser alvo de cuidados técnicos. É económica, social e ambientalmente 

necessário passar da palavra à acção, dando expressão concreta aos planos tantas vezes apresentados: prevenir 

incêndios, florestar incultos, limpar matas abandonadas, rearborizar ribeiras, repovoar os montes com espécies 

cinegéticas, combater epifitias e epizootias que delapidam o património florestal nacional. Deixar de fazê-lo não só 

resulta na perda das receitas próprias de uma correcta exploração silvícola, como também na acumulação de 

encargos resultantes dos incêndios que forçosamente deflagram nas matas abandonadas. 

 
Estes imperativos ganharam força legal suplementar com o Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho, visando a 

prevenção de incêndios florestais. Este diploma, cujas linhas-mestras se encontram em uníssono com a Lei de Política 

Florestal e com a Lei das Competências Autárquicas, deixa implícito que nos próximos anos as autarquias terão 

forçosamente que assumir um papel de maior relevância na gestão dos espaços florestais. Isto não significa uma 

municipalização das florestas, mas sim um trabalho conjunto com a administração central e os principais agentes do 

sector, por exemplo na estruturação da rede viária florestal, na regularização da rede hidrográfica, na gestão de 

parques e reservas ou na administração dos recursos cinegéticos e piscícolas. Para tal, todos os municípios devem 

possuir um Gabinete Técnico Florestal (de nível estritamente municipal ou intermunicipal) com competências no 

planeamento e na intervenção concreta nos espaços silvestres. 

 

6.3.2 - Usos do solo agro-florestais actuais 
 

A divisão administrativa do concelho do Montijo reflecte, incidentalmente, uma profunda distinção entre os usos do 

solo do segmento ocidental e do segmento oriental da autarquia. No segmento ocidental, ribeirinho, o uso urbano 

praticamente subordina todos os restantes usos; no segmento oriental, interior, o uso florestal ocupa mais de metade do 

território. Já para a totalidade dos 37800 ha do concelho é possível constatar mais especificamente a dominância do 

sobro e do eucalipto, conforme se pode observar no quadro seguinte e através da figura nº 50. 
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Figura nº 50 – Usos agro-florestais do concelho de Montijo – Território Oeste e Este. 

 

 
 

 Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica de Lisboa. 
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 Quadro 108 — Ocupação do solo no concelho do Montijo. 

Ocupação do solo % do território 

Sobreiral 25,2 
Eucaliptal 19,7 
Culturas anuais 15,3 
Agricultura heterogénea 8,8 
Culturas permanentes 7,1 
Áreas edificadas 5,8 
Pinhal bravo 5,2 
Pinhal manso 3,8 
Matos e prados 3,2 
Agro-florestais 2,7 
Zonas húmidas 2,4 

      Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 

 

Fundamento de um importante sector económico, o sobreiral sustenta cerca de quarenta unidades corticeiras deste 

município, gerando acima de mil postos de trabalho. Já o eucaliptal, sujeito a uma exploração mais mecanizada e a 

um processamento industrial em série, não atinge semelhante significado em termos de emprego de mão-de-obra ao 

nível concelhio. 

 
Cerca de 6% do território do Montijo encontra-se actualmente subaproveitado e coberto por manchas agro-florestais 

degradadas e matos. Esta situação favorece a expansão de culturas silvícolas como as já referidas, ou então o 

alargamento de culturas vitícolas e hortofrutícolas. Uma vez que os matorrais que por norma ocupam os terrenos 

abandonados manifestam uma elevada inflamabilidade, é de todo desejável que se proceda ao seu maneio. 

 
Refira-se, a propósito da percentagem de terrenos incultos, que o município do Montijo é no panorama português um 

caso excepcional de bom aproveitamento do solo: a média nacional ronda os 30% de solo derrelicto. 

 
Os rendimentos económicos brutos das actividades silvícolas, susceptíveis de serem praticados no concelho e 

apresentados em formato sintético no seguinte quadro, pressupondo uma silvicultura de alta qualidade realizada em 

explorações de grande escala, não são despiciendos. 

 

    Quadro 109 — Rendimentos económicos brutos das actividades silvícolas. 

Casca Val. (@) Prod. @/ha/ano Rec. anuais brutas/ha Ano da 1.ª 
extracção 

Cortiça 40€ 25 1 000€ 35 

Madeira Val. (m3) Prod. m3/ha/ano Rec. anuais brutas/ha Ano do 1.º corte 

Pinho-bravo 33€ 10 330€ 35 

Pinho-manso 21€ 2 42€ 60 

Azinho 30€ 5 150€ 80 

Eucalipto 22€ 14 308€ 12 

Choupo 64€ 30 1 902€ 10 

Fruto Val. (un.) Prod. un./ha/ano Rec. anuais brutas/ha Ano da 1.ª colheita 

Pinha 0,40€ 36 000 14 400€ 30 
   Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 

 

Se se cruzarem os montantes assinalados acima com as áreas do concelho actualmente dedicadas às actividades 

agro-florestais, e se essas actividades fossem praticadas com a máxima competência técnica de modo a maximizar as 

produções de modo sustentável, teríamos portanto umas receitas agregadas majoradas de: 
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  Quadro 110 — Receitas agregadas. 

Produto Receitas. anuais brutas/ha Rec. brutas pot. do município 

Cortiça 1 000€ 9 525 600€ 

Pinheiro-bravo 330€ 648 648€ 

Eucalipto 308€ 2 293 553€ 

Pinha 19 200€ 27 578 880€ 
     Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 

 

Se, devido a dificuldades técnicas, limitações edafoclimáticas e acidentes naturais, toda e cada uma destas 

produções se visse reduzida a metade do seu potencial económico, ainda assim se obteria uma receita total 

agregada de aproximadamente 20 milhões de euros anuais em produtos florestais, mesmo sem entrar em conta com 

receitas de explorações cinegéticas, apícolas, ecoturísticas, e ainda com a recolha de produtos silvestres de valor 

muito elevado, como os míscaros, as trufas e os espargos.  

 
Perante os números que foram enunciados, é notório o interesse que culturas silvícolas como o sobral, o choupal, o 

eucaliptal e o pinhal-manso poderiam ter para o desenvolvimento económico do Montijo. Porém, como veremos, o 

lucro por hectare por ano em práticas silvícolas, dado o contexto suburbano deste município, é irrisório quando 

comparado com as enormes mais-valias que rapidamente se produzem pelo loteamento e urbanização dos mesmos 

terrenos.  

 
Existem generosos programas comunitários de subsídio à actividade florestal disponíveis para cobrir a fundo perdido 

praticamente a totalidade das despesas de instalação, manutenção e exploração de matas, montados e 

povoamentos arbóreos. Entre estes destacam-se os programas comunitários AGRIS e AGROS, que assumem a maioria, 

quando não a totalidade, dos encargos de obras de optimização do potencial silvícola e de prevenção de pragas, 

doenças e incêndios florestais. Pode dizer-se que não será por falta de incentivos nem de capital que os proprietários 

de imóveis rústicos deixam os seus terrenos ao abandono, pelo contrário: além dos subsídios comunitários podem 

beneficiar dos lucros da silvicultura assim inicie o ciclo de colheitas do produto em vista: 10 anos no caso da madeira 

de choupo ou de eucalipto, 40 anos no caso da cortiça, 80 anos no caso da madeira de azinho. Existem ainda outras 

actividades associadas à exploração florestal que recebem a sua própria gama de apoios comunitários: a silvo-

pastorícia e o ecoturismo, por si sós tão ou mais rentáveis do que a produção de madeira ou cortiça. Não obstante 

estes fortes incentivos ao empreendimento florestal, é forçoso reconhecer que o mercado de solos e a dinâmica 

populacional tornam inapetecíveis as apostas nesse sector. Com efeito, a procura de primeira ou de segunda 

habitação em espaço rústico sob a forma de “quintinhas” ou de “montes” — provocou uma escalada na cotação do 

hectare agro-florestal e elevou o mercado imobiliário rústico para preços incomportáveis pelo empreendedor florestal. 

Este fenómeno é, de resto, muito comum nas regiões periurbanas de Portugal, único país da Europa onde a 

urbanização é uma prerrogativa dos particulares: a Administração Pública, ao permitir em PDM a edificação nos 

espaços florestais e ao conceder para muitos desses espaços índices de construção excessivamente liberais, tem 

criado uma percepção generalizada de que todo o espaço é potencialmente edificável, o que, em conjugação com 

a fraca fluidez do mercado de solos rústicos, conduziu a uma brutal inflação das propriedades florestais, para valores 

de preço do solo que não podem ser suportados pela exploração florestal.  

 
A título de exemplo mencione-se o que vem sucedendo nas melhores regiões para produção suberícola do Montijo 

(por exemplo, no segmento oriental do concelho): o preço do solo florestal inflacionado pela pressão urbanística 

chega a alçar-se em muitas localidades até aos 75000 € por hectare, mesmo apesar de a cultura do sobral não ser 

rentável com custos de aquisição de solo superiores a 5 000 € por hectare. Esta inflação tem desmotivado a utilização 

florestal produtiva dessas áreas e impede a criação de unidades de gestão com escala (> 500 ha), um dos factores 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      288 

que mais condiciona o desenvolvimento florestal e a adopção de gestão activa nestes espaços, criando um ciclo 

vicioso de abandono-incêndio-mais abandono. O mesmo fenómeno inibe de igual modo não só outras culturas 

florestais pertinentes como o eucalipto, o pinheiro-manso e o choupo, mas também a constituição de novas empresas 

agrícolas que promovam por via privada o desejável emparcelamento fundiário. É de esperar que a especulação 

imobiliária oblitere a médio prazo quer a silvicultura de Canha, quer a agricultura de Pegões, convertendo estas áreas 

em novos tecidos urbanos, apesar de se encontrarem na Grande Lisboa centenas de milhar de fogos habitacionais 

devolutos. 

 
Para conseguir realizar todo o seu potencial silvícola, o município do Montijo terá pois de superar o conflito que opõe a 

procura de solo para uso urbano/habitacional à procura de solo para uso florestal. Apenas nessa condição se tornarão 

aliciantes os empreendimentos florestais. Enquanto tal não suceder, a esmagadora maioria dos proprietários agro-

florestais verá nas suas matas, e particularmente nos seus sobreirais, um mero empecilho às urbanizações. 

 

6.3.3 - A vegetação potencial autóctone do concelho e a sua importância no 
zonamento florestal 
 

O correcto ordenamento florestal de um território deve ter em especial atenção o contraste entre aquela que terá sido 

a sua vegetação original e aquela que no presente efectivamente o ocupa, quer seja autóctone, quer seja alóctone. 

Só por este meio se poderá avaliar até que ponto os potenciais desse território estão a ser plenamente explorados. 

 
Por vegetação autóctone potencial designa-se o aspecto e composição do coberto vegetal primitivo de uma dada 

área, expressão do máximo desenvolvimento da flora nativa. Com este conceito procura-se descrever o aspecto e a 

composição da paisagem vegetal que se encontrava no território antes da ocupação humana, e que poderá 

potencialmente reconstituir-se caso o território seja entregue ao desenrolar espontâneo da dinâmica vegetal nativa. 

Por vegetação alóctone actual designa-se o conjunto das manchas do território ocupadas por vegetação cultivada 

ou incidentalmente introduzida pela acção humana. Tratam-se de manchas onde se encontra a agricultura  

 
Por vegetação autóctone actual designa-se o aspecto e a composição contemporâneos do coberto vegetal de uma 

dada área, nos fragmentos não ocupados por malha urbana, agricultura ou silvicultura intensivas. Este conceito 

abrange somente os ecossistemas espontâneos encontrados no território que são dominados por espécies vegetais 

próprias do local. 

 
Ambos os conceitos são particularmente pertinentes no âmbito de avaliações de impacto ambiental em locais onde se 

encontrem valores importantes da flora. Um estudo de impacto completo deverá indicar, sob o descritor “flora”, qual a 

situação de referência do local, ou seja, qual seria o aspecto e a composição da vegetação pristina, e propor 

medidas de mitigação do impacto ambiental que mantenham a área sob intervenção o mais possível semelhante a 

essa situação de referência. 

 

6.3.3.1 - Carta de vegetação autóctone potencial do Montijo 
 

A generalidade do território estudado (à excepção da pequena península intra-estuarina do Montijo, como se verá) 

tem potencial ecológico suficiente para poder sustentar bosques autóctones bem desenvolvidos. Deste facto resulta 

que qualquer prado ou matagal que aí se encontre será por natureza instável e tenderá a evoluir no sentido de 

constituir um bosque de quercíneas. 
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Quando estes bosques são destruídos, reinicia-se pois um lento e progressivo processo ecológico de recolonização das 

clareiras e descampados; grosso modo, levas sucessivas de espécies vegetais, cada qual com um maior potencial 

competitivo do que a anterior, vão constituindo comunidades com um porte e uma biomassa cada vez ponderosos. 

Quando a biomassa de espécies vegetais autóctones atinge a máxima quantidade que os potenciais das condições 

edafoclimáticas são capazes de sustentar, diz-se que se atingiu a vegetação climácica autóctone potencial. 

 
Há motivos para supor que o território que hoje integra o concelho do Montijo teria, antes da ocupação humana, um 

coberto vegetal substancialmente diferente do que tem hoje. Com efeito, diversos estudos geobotânicos permitem 

supor que a região em estudo foi outrora revestida por pelo menos sete tipos distintos de formações arbóreas e 

arbustivas climácicas. 

 

   Quadro 111 — Vegetação potencial autóctone e condições edáficas e distribuição. 
Vegetação potencial 
autóctone Condições edáficas e distribuição 

Sapal Ocorrentes nos solos do tipo podzol, não sujeitos a encharcamento nem 
hidromorfismo 

Sabinal Ocorrentes nas dunas consolidadas e solos arenosos das zonas ribeirinhas do 
segmento oeste do concelho 

Juncal Solos hidromórficos confinantes com o estuário 

Cercal Ocorrentes sobre escassos solos de natureza calcária a leste do município 

Salgueiral Ocorrentes nas várzeas sobre solos encharcados e hidromórficos 

Azinhal Ocorrentes em escassas formações de solos incipientes, com baixa 
capacidade de campo, nas vertentes do vale de Canha 

Sobreiral Ocorrentes nos solos do tipo podzol, não sujeitos a encharcamento nem 
hidromorfismo 

    Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 

 

Excepção feita a alguns sobrais que ainda hoje se podem encontrar no vale de Canha (pese embora o seu avançado 

estado de degradação), a quase maioria do concelho foi ocupada ou por culturas agrícolas, ou por explorações 

silvícolas de eucalipto e pinheiro-manso. No segmento ocidental do concelho a vegetação autóctone foi 

praticamente substituída por campos agrícolas e, sobretudo, tecidos urbanos. Nas páginas seguintes exploraremos os 

mais importantes domínios de vegetação potencial do segmento oriental do concelho do Montijo. 

 

6.3.3.2 - Carta de potencial silvícola do concelho do Montijo 
 

Apesar de actualmente ser reduzida a área do concelho onde a vegetação actual coincide com aquela que seria a 

sua vegetação potencial autóctone, é conveniente basear as propostas de novos ordenamentos florestais no 

conhecimento desta última. O zonamento da vegetação autóctone é um espelho do zonamento das condições 

edáficas, hidrológicas e climáticas: os factores que modelam a distribuição das florestas primitivas modelam também 

os potenciais de produção silvícola actual. Nas páginas seguintes focar-se-á a vegetação autóctone do concelho, 

omitindo apenas os habitats de sapal, juncal e sabinal, posto que a sua área de ocorrência se encontra hoje 

irreversivelmente na esfera urbana e escapa portanto ao âmbito do ordenamento agro-florestal.  
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 Quadro 112 — Vegetação potencial autóctone e potencial silvícola. 
Vegetação potencial autóctone Potencial silvícola 

Sapal Nenhum 

Sabinal Pinhal-manso, pinhal-bravo 

Juncal Apenas aproveitamento pastoril 

Cercal Pinhal-de-alepo, ciprestal 

Salgueiral Choupal, nogal 

Azinhal Montado de azinho, pinhal-de-alepo, ciprestal 

Sobreiral Montado de sobro, sobral, pinhal-bravo, eucalipto (em áreas 
planas) 

       Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 

 

A dinâmica económica e social do concelho do Montijo tem tendido a subordiná-lo cada vez mais a usos do solo 

capital-intensivos em detrimento dos usos capital-extensivos. No primeiro caso incluímos a conversão do solo em malha 

urbana, a implantação de indústrias transformadoras e, num nível menos elevado de investimento por unidade de 

área, a horticultura, fruticultura e viticultura intensivas. No segundo caso incluímos, por ordem decrescente de 

investimento de capital, a cultura de eucalipto, o montado de sobro com cerealicultura e silvo-pastorícia, e o pinhal 

(manso e bravo). 

 
É inegável que os usos capital-extensivo terão dificuldade em manter-se a médio e longo prazo neste município. Ainda 

assim, passa-se seguidamente a descrever os principais potenciais silvícolas em função dos domínios de vegetação 

potencial autóctone. A Carta de Potencial Silvícola (figura nº 51) indica quais os usos florestais de retorno de 

investimento mais curto e de maior rentabilidade por hectare — opção que implicou uma preferência acentuada pelo 

cultivo do eucalipto. Refira-se que uma maior preferência dada a produtos não lenhosos (como a cortiça, a caça e a 

silvo-pastorícia) necessariamente imporá uma outra visão dos potenciais silvícolas. 
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Figura nº 51 – Potencial silvícola do concelho de Montijo – Território Oeste e Este. 

 

 
             Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica de Lisboa
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6.3.4 - Vegetação do domínio climácico do sobral 
 

6.3.4.1 – Distribuição geográfica 
 

Quase todo o segmento oriental do concelho do Montijo terá sido outrora recoberto por sobreirais muito densos, ricos 

em zambujeiros (Olea europaea var. sylvestris) e em arbustos de folha persistente como a murta (Myrtus communis). Os 

limites deste domínio coincidem grosso modo com as manchas de solos do tipo podzol que recobrem as freguesias do 

segmento leste do município, furtando-se apenas aos terrenos encharcados e às escassas manchas de solos calcários e 

incipientes. Actualmente, a maior parte da sua área de distribuição encontra-se ocupada por eucalipto, espécie que 

se adapta bem às condições vigentes e que propicia maiores rendimentos num mais curto intervalo de tempo. 

 

  Quadro 113 — Dinâmica da vegetação autóctone do domínio do sobral. 

Sequência temporal ou espacial Descrição Designação fitossociológica Espécies bioindicadoras e afins 

Bosque climácico, plenamente 
desenvolvido Sobral Oleo sylvestris-    Quercetum 

suberis 

Quercus suber 

Olea europaea 

Asparagus aphyllus 

Rubia longifolia 

Comunidades arbustivas 
dominadas por murta Murtal Asparago aphylli-    Myrtetum 

communis 

Myrtus communis 

Calicotome vilosa 

Halimium commutatum 

Phillyrea angustifolia 

Brenhas de urze resultantes do 
arroteamento de bosques e urzais, 
sobre aluviões consolidados 

Urzal Erico scopariae-       
Quercetum lusitanicae 

Erica scoparia 

Quercus lusitanica 

Cistus monspeliensis 

Asparagus aphyllus 

Brenhas e matos altos resultantes 
do arroteamento dos bosques e 
murtais 

Matos de carvalhiça 
e piorro 

Junipero navicularis-     
Quercetum lusitanicae 

Quercus lusitanica 

Juniperus navicularis 

Corema album 

Matorrais resultantes da queimada 
e roça das brenhas Matos de tojo-manso Thymo capitellati-        

Staurecanthemum genistoidis 

Stauracanthus genistoides 

Halimium halimifolium 

Lavandula lusitanica 

Ulex australis 
Cistus salviifolius 

     Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 

 

Ainda hoje se podem encontrar alguns fragmentos muitíssimo esparsos desta categoria de bosque no vale da ribeira de 

Canha. Noutras épocas estes bosques ocorreriam abundantemente a Sul do estuário do Tejo e em redor do estuário do 

Sado, em substratos arenosos e aluvionares sob clima termomediterrânico seco a sub-húmido. Com o passar dos 

séculos foram sendo convertidos em montados de sobro, ou sendo arroteados para usos agrícolas.  

 

6.3.4.2 - Aspecto da sucessão ecológica 
 

Da degradação destes sobreirais resultam diversos tipos de vegetação arbustiva de maior ou menor porte, consoante 

a intensidade e a duração dos factores degradativos. A primeira etapa degradativa é um murtal, naturalmente 

dominado por murta (Myrtus communis) e lentisco (Phillyrea angustifolia). Da degradação deste murtal resultam 

brenhas de urze-das-vassouras (Erica scoparia) e sargaço (Cistus salviifolius).  
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6.3.4.3 - Aspectos silvícolas 
 

Até aos finais do século XIX, o sobreiro foi uma espécie arbórea sem especial valorização nos sistemas agrários a Sul do 

rio Tejo. Com a revolução industrial a cortiça ganhou o estatuto de matéria-prima de grande importância. Extensas 

florestas mistas foram então limpas de todas as espécies que não o sobreiro, dando lugar à moderna paisagem do 

montado de sobro que hoje se avista ainda nas vertentes do vale da ribeira de Canha.  

 
Nalguns locais próximos do Montijo, como é o caso de Rio Frio e mesmo de parte das freguesias orientais do Montijo, 

experimentou-se com sucesso a plantação de sobreiros em larga escala em terrenos desarborizados, dando origem a 

povoamentos equiénios de compasso regular. Nos últimos anos, fundos comunitários e nacionais de apoio à 

reflorestação têm sido concedidos aos proprietários de terrenos rústicos que desejem cultivar sobro nos seus prédios 

rústicos. O sucesso destes programas na generalidade do país, contudo, ficou aquém das expectativas, na medida em 

que o número de candidaturas a subsídio não tomou partido de todas as verbas disponíveis, havendo inúmeros 

proprietários que optaram por não reflorestar os seus terrenos. 

 

Actualmente, os povoamentos de sobreiro regeneram-se por plantação ou sementeira. As principais ameaças a estes 

processos são a pastorícia desordenada, a fauna silvestre e a agricultura em sob-coberto, pois destroem os propágulos, 

quer comendo as bolotas, quer as plântulas. 

 
Por lei, um sobreiro só pode ser descortiçado depois de o fuste atingir um perímetro superior a 70 centímetros à altura 

do peito (1,30 metros), o que normalmente só se verifica a partir dos 30 anos de idade. É recomendável um intervalo de 

nove anos entre cada descortiçamento. À primeira tiragem chama-se cortiça virgem, à segunda cortiça secundeira, e 

daí em diante cortiça amadia, de todas a mais valiosa.  

 
Nos casos mais comuns o montado apresenta uma densidade média de 45 a 60 árvores por hectare. A produção 

regular situa-se entre as 90 e as 240 arrobas por hectare em cada extracção. Outros rendimentos suplementares deste 

sistema de cultivo podem resultar da utilização das bolotas, de preferência de azinheira como alimento do gado 

vacum e suíno (vem sendo habitual o aluguer de montados a criadores de porco preto alentejano e de vacas de raça 

alentejana, que aí cevam as suas reses de modo compatível com as certificações DOP). 

 
Os perigos que impendem sobre a sobrevivência a longo prazo do sobral no Montijo resultam, por um lado, 

directamente das más práticas silvícolas e, por outro, indirectamente das pressões urbanísticas.  

 
As más práticas consistem sobretudo no descortiçamento precoce e na lavra excessiva. A extracção de cortiça em 

sobreiros demasiado jovens, ou realizada com intervalos inferiores a nove anos, enfraquece as árvores e torna-as 

susceptíveis a toda a sorte de agentes patogénicos, para além de lhes reduzir a resistência ao fogo e à seca. Por seu 

turno a lavra excessiva, quer com o intuito de mobilizar os palmos superiores do solo, quer com a intenção de desmatar 

o terreno, mutila o sistema radicular superficial, expondo as árvores a infecções e à dessecação durante o período 

estival. 

 
O maior perigo que impende sobre os sobreirais do Montijo é também o mais inédito nestas paragens. As pressões 

urbanísticas que recentemente se têm feito sentir sobre o segmento oriental do concelho desde a abertura da Ponte 

Vasco da Gama podem conduzir à repetição, em particular no vale da ribeira de Canha, de fenómenos de 

vandalismo dendroclasta idênticos aos que se verificam noutros sobreirais periurbanos portugueses. Os proprietários de 

sobreirais, desejando urbanizar os seus terrenos e vendo-se impedidos de o fazer devido ao Decreto-Lei n.º 169/2001 de 
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protecção dos sobreiros e das azinheiras, optam por forçar a morte dessas árvores com o mínimo de indícios 

incriminatórios. Para tal, injectam herbicidas sob a casca das árvores, ou vertem água fervente sobre as suas raízes, 

emulando os sintomas de uma misteriosa “morte súbita” que remove as restrições ao seu abate. Uma vez abatidos os 

sobreiros, fica facilitado o acesso à urbanização dos terrenos.  

 

6.3.5 - Vegetação dos domínios climácicos do cercal e do azinhal 
 

Apesar de ter sido a espécie arbórea que primitivamente dominava a paisagem vegetal do concelho do Montijo, é 

provável que o sobreiro (Quercus suber) fosse excluído de certos troços desse território pela competição do carvalho-

cerquinho (Quercus faginea ssp. broteroi) e da azinheira (Quercus rotundifolia). Com efeito, as poucas manchas de 

solos ricos em calcário do município, ladeando a ribeira de Canha, são pouco favoráveis ao desenvolvimento do 

sobreiro dado que esta espécie é pouco atreita a substratos ricos em carbonato de cálcio.  

 
Na Carta de Vegetação Potencial (figura nº 52) observa-se um conjunto de manchas de distribuição de azinhal e, em 

menor extensão, de cercal. Não é possível, de momento, estimar com exactidão a diferença de distribuição potencial 

entre uma e outra espécie, na medida em que a exploração intensa de cortiça que se começou a fazer sentir nos 

finais do século XIX determinou o aumento indiscriminado de área de sobreiral em detrimento do azinhal e do cercal. 

Por esse motivo, apenas restam hoje muito poucos espécimes de azinheira ou de cerquinho no Montijo, mesmo nas 

áreas onde outrora teriam dominado. Desde modo, resulta difícil estabelecer com certezas as respectivas distribuições, 

pelo que nos limitamos a preconizar a sua ocorrência nos solos ricos em calcário e tendencialmente neutros. Fica por 

determinar até que ponto o azinhal seria co-dominado, ou mesmo dominado, por cerquinho. 
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Figura nº 52 – Vegetação potencial do Concelho de Montijo – Território Oeste e Este. 

 

 
         Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica de Lisboa.
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6.3.5.1 - Distribuição geográfica 
 

Os cercais, nome vernáculo das matas de cerquinho, terão em tempos formado pequenas, porém interessantes, 

formações florestais no segmento leste do concelho do Montijo, representativas do que foram outrora os bosques da 

maioria do Maciço Calcário Estremenho e substratos margosos carbonatados da Estremadura e Centro-Oeste 

Português. No Montijo a sua área de dominância terá sido limitada a pequenas manchas perto do Monte do Carvalho, 

a nordeste de Abegoaria, e bem assim a alguns afloramentos calcários pouco descarbonatados, sendo por isso difícil 

discernir entre as áreas de hipotético domínio do cercal e do domínio do azinhal. Seriam também abundantes noutras 

pequenas manchas dispersas pelo concelho, onde quer que o elevado teor de carbonatos do solo arredasse o 

crescimento de sobreiro e outras espécies vegetais calcífugas. 

 
Os azinhais deverão ter tido preferência pelos substratos calcários sobre pendentes relativamente declivosas — e 

melhor drenadas — das ladeiras do vale da ribeira de Canha. Hoje apenas se observam alguns poucos exemplares de 

azinheira nessas localizações, encontrando-se por vezes ladeados de sobreiros. É de supor que tal facto se deva ao 

favorecimento, por parte dos agricultores, dessa última espécie. Seja como for, a ocorrência de azinheira no Montijo é, 

do ponto de vista biogeográfico, um fenómeno excepcional dada a sua preferência por habitats secos e quentes 

idênticos aos que se encontram no Algarve e na bacia do Guadiana ou, excepcionalmente, nas zonas xéricas cársicas 

ou quartzíticas das cadeias mais elevadas. 

 

Quadro 114 — Dinâmica da vegetação autóctone do domínio do cercal. 

Sequência temporal Descrição 
vernácula Designação fitossociológica Espécies bioindicadoras 

Bosque climácico Cercal Arisaro vulgare-       Quercetum broteroi 

Quercus broteroi 

Arisarum clusii 

Paeonia broteroi 

Genista tournefortii 

Smilax mauritanica 

Vinca difformis 

Formações arbustivas altas 
resultantes da degradação 
dos bosques 

Carrascal ou 
sanguinhal 

Melico arrectae- Quercetum 
cocciferae 

Quercus coccifera 

Rhamnus alaternus 

Melica arrecta 

Pistacia lentiscus 

Arbutus unedo 

Formação arbustiva baixa 
resultante da degradação 
dos carrascais 

Tojal Salvio sclaerioidis- Ulicetum densi 

Ulex densus 

Salvia sclaerioidis 

Eryngium dilatatum 

Anthylis maura 

Bartsia aspera 

Arrelvados resultantes da 
degradação do tojal Arrelvado Phlomido lychnitis- Brachypodietum 

phoenicoidis 

Brachypodium phoenicoidis 

Dactylis hispanica 

Phlomis lychnitis 

Plantago serraria 

Prados resultantes da 
degradação dos arrelvados Prado Velezio rigidae- Astericetum aquaticae 

Velezia rigida 

Asteriscus aquaticus 

Brachypodium dystachion 

Arenaria conimbricensis 
       Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 
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6.3.5.2 - Aspectos sucessionais 
 

O domínio do cercal, que no nosso país coincide grosso modo com a orla ocidental meso-cenozóica (Estremadura e 

Beira Litoral, incluindo também algumas zonas baixas carbonatadas das bacias do Tejo e do Sado), sobrepõe-se em 

grande medida com uma região onde as pressões demográficas e os empreendimentos agrícolas chamam a si uma 

enorme quantidade de solos. Mais recentemente, a silvicultura industrial de Eucalytus globulus reclamou também 

extensas áreas. Por estes motivos, a ocorrência de cercais em plena maturidade, ou mesmo das etapas sucessionais 

arbustivas que os precedem, é comparativamente rara. 

 

A primeira etapa degradativa dos cercais são formações de carrasco (Quercus coccifera), sanguinho e aroeira. As 

etapas degradativas subsequentes — tojais, arrelvados e prados — abundam por toda a faixa longitudinal central do 

concelho, formando mosaicos de comunidades herbáceas e arbustivas. Ocupam em geral os campos agrícolas em 

pousio prolongado. Na faixa de solos resultantes da meteorização de margas calcárias e calcários margosos, os prados 

tendem a ser compostos por Hyparrhenia hirta, Anthyllis vulneraria e Thymus sp, havendo também abundantes 

ocorrências de orquidáceas (particularmente de Anacamptis pyramidalis), mas também os géneros Ophrys, Orchis e 

Serapias, facto que lhes confere um excepcional interesse florístico.  

 

             Quadro 115 — Dinâmica da vegetação autóctone do domínio do azinhal. 

Sequência temporal Descrição vernácula Designação fitossociológica Espécies bioindicadoras 

Bosques climácicos de 
substratos calcários secos Azinhais Smilaco mauritanicae-

Quercetum rotundifoliae 

Quercus rotunfolia 

Olea sylvestris 

Lonicera implexa 

Smilax aspera 

Vegetação resultante da 
degradação do azinhal Carrascais Asparago albi-Rhamnetum 

oleoidis 

Asparagus albus 

Rhamnus alaternus 

Quercus cocciferae 

Rhamnus oleoides 

Phillyrea media 

Vegetação resultante da 
degradação dos tojais Matorrais de roselha Phlomido purpureae-

Cistetum albidi 

Rosmarinus officinalis 

Cistus albidus 

Cistus monspeliensis 

Lavandula luisieri 

Phlomis purpureae 

Prados resultantes da 
degradação dos 
matorrais 

Prados secos 
mediterrânicos 

Phlomido lychnitis-
Brachypodietum 
phoenicoidis 

Brachypodium phoenicoides 

Phlomis lychnitis 

Dactylis hispanica 

Plantago serraria 
          Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 

 

Resulta por ora difícil estabelecer com o mesmo rigor o processo de sucessão ecológica dos azinhais no Montijo, devido 

à sua extrema degradação. O quadro apresentado acima constitui uma extrapolação elaborada a partir de outras 

localidades nacionais onde se verificam as mesmas condições edafoclimáticas. 

 

6.3.5.3 - Aspectos conservacionistas 
 

Os bosques de cerquinho têm sido extensamente obliterados nas últimas décadas. Os inventários florestais e as cartas 

de ocupação do solo de 1972 até 1995 dos distritos de Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém (os quais continham a 
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esmagadora maioria dos cercais portugueses) comprovaram que nesse período de tempo as matas de cerquinho com 

uma superfície maior do que 2 hectares sofreram arroteamentos que reduziram a sua área em 44%. O concelho do 

Montijo, que seria por natureza pobre em cercais, encontra-se hoje praticamente despojado dos mesmos. 

 
Quando totalmente degradados, os cercais dão lugar a arrelvados dominados pela gramínea Brachypodium 

phoenicoides, numa etapa de sucessão ecológica partilhada com os azinhais. A composição florística deste habitat 

varia consideravelmente ao longo da sua área de distribuição e, conforme essa composição, varia também o seu 

interesse conservacionista. Em termos gerais, são descritos como arrelvados xerófilos da classe Thero-Brachypodietea, 

embora também lhe sejam adstritos alguns arrelvados das classes Helianthemetea guttati, Poetea bulbosae, Lygeo-

Stipetea, Stipo giganteae-Agrostietea castellanae e Festuco Brometea. Enfim, com uma definição tão ampla, quase 

todos os arrelvados de solos não encharcados nem nitrofilizados do Sul de Portugal são elegíveis para a categoria de 

habitat prioritário. 

 
No município do Montijo, este habitat teria sido caracterizado pelas gramíneas Brachypodium phoenicoides, Stipa 

tenacissima e Hyparrhenia hirta. São também passíveis de nele serem encontradas, sobretudo em solos calcários, várias 

orquídeas do género Ophrys. Este habitat é, por força da posição pioneira que ocupa nas sucessões ecológicas, 

naturalmente instável e de curta longevidade. Entregue a si mesmo, salvo de queimadas, pastoreios ou arroteias, é 

inevitavelmente ocupado por espécies arbustivas e, ao final de umas décadas, substituído por bosques mediterrânicos. 

Sendo assim, algumas actividades humanas que impeçam a progressão da sucessão ecológica, como, por exemplo, o 

pastoreio extensivo, auxiliam a sua preservação. 

 

6.3.5.4 - Aproveitamento silvícola 
 

O estado de quase completa degradação dos cercais e dos azinhais do Montijo não augura um fácil e rápido 

aproveitamento silvícola dos mesmos. O seu crescimento é por norma lento, mesmo em solos ricos em matéria 

orgânica, o que não é o caso. Caso se queira recuperar estes terrenos para a silvicultura, o ideal será instalar uma 

primeira rotação de uma espécie florestal resistente à secura e ao calcário, como são o pinheiro-de-alepo e os 

ciprestes em geral (Cupressus sempervirens, C. lusitanica, C. macrocarpa, C. arizonica), e só posteriormente, no sob-

coberto destes, plantar ou semear cerquinho e azinheira. 

 

6.3.6 - Vegetação paludosa e ripícola 
 

6.3.6.1 - Ecologia e distribuição geográfica 
 

Ao longo da baixa da ribeira de Canha encontra-se hoje uma extensa veiga plana, resultante deposição de aluviões, 

por onde correm em valas paralelas as águas fluviais. A quase totalidade da veiga foi empregue em culturas arvenses 

nas últimas décadas. Pouco resta do seu aspecto primitivo de paul, que em todo o caso terá sido pouco rico em 

regolfos mas rico em formações arbóreas caducifólias, dominadas pelo salgueiro ou borrazeira-branca (Salix salviifolia 

ssp. australis), muito esparsamente acompanhados por amieiro (Alnus glutinosa) nas zonas mais irrigadas próximas dos 

cursos de água. 

 
Os pauis são habitats de interface entre as massas de água parada como lagos e charcos, e as massas de água 

corrente como rios e ribeiros. Resultam em regra do destacamento de meandros de rios em zonas planas. As águas, 
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ligeiramente estagnadas, acumulam matéria orgânica em grandes quantidades. A sua vegetação consiste, nas 

margens onde as águas não são demasiado profundas, em caniçais dominados por Phragmites australis e tabuais de 

Typha dominguensis. Caminhando desde as margens até ao exterior do paul encontram-se normalmente salgueirais e 

amiais, dispostos em faixas concêntricas em redor dos regolfos, onde os solos ainda se encontram encharcados.  

 

Nas zonas mais afastadas das massas de água, mas onde o lençol freático ainda se encontra poucos decímetros 

abaixo da superfície do solo, encontram-se freixiais e choupais. 

 

   Quadro 116 — Dinâmica da vegetação autóctone do domínio da vegetação paludosa e ripícola. 

Sequência temporal ou 
espacial Descrição Designação fitossociológica Espécies bioindicadoras e afins 

Primeira colonização 
vegetal das zonas palustres 

Caniçais sobre 
águas paradas Scirpo - Phragmiteto australis 

Phragmites australis 

Scirpus holoschoenus 

Typha dominguensis 

Lythrum salicaria 

Veronica anagallis-aquatica 

Orla entre o bosque 
paludoso e as massas de 
água 

Salgueirais Saliceto atrocinereo-australis 

Salix salviifolia ssp australis* 

Salix atrocinerea 

Salix x secalliana 

Bosques ripícolas de solos 
permanentemente húmidos Freixiais Ficario ranunculoidis - 

Fraxinetum angustifoliae 

Fraxinus angustifolia 

Rubus ulmifolius 

Ranunculus ficaria 

Vitis sylvestris 
Arum italicum 

Vegetação resultante da 
degradação dos freixiais e 
salgueirais 

Silvados Lonicero hispanicae- Rubetum 
ulmifolii 

Rubus ulmifolius 

Lonicera hispanica 

Rosa canina 

Rosa pouzinii 
     Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica Lisboa. 

 

O número de pauis existente em Portugal foi drasticamente reduzido desde os finais do século XIX até meados do 

século XX, sobretudo graças aos esforços dos Serviços Florestais em drenar zonas paludosas, de molde a reduzir os focos 

de sezonismo. Refira-se que as primeiras plantações de eucaliptos no nosso país, por volta de novecentos, se 

destinavam precisamente a secar os pântanos. Os pauis menos profundos foram ocupados pela agricultura — 

particularmente culturas arvenses de regadio —, como é o caso da ribeira de Canha, cujos meandros foram corrigidos 

por valas, os regolfos foram aterrados, e os bosques ripícolas arroteados. Em toda zona baixa das bacias do Sado e do 

Sorraia os amiais e os salgueirais foram dando lugar a arrozais, milheirais, campos de hortícolas, etc.  

 

Actualmente sobrevivem poucos pauis em Portugal: Arzila, Taipal e Madriz, na bacia do rio Mondego; Boquilobo, na 

bacia do rio Tejo, e Tornada, no litoral Oeste, são porventura os poucos que ainda preservam algumas das suas 

características originais e que, por isso, mereceram ser contemplados na rede nacional de Áreas Protegidas. 

 

6.3.6.2 - Aproveitamento silvícola 
 

As condições agrológicas que se verificam nas baixas outrora paludosas da ribeira de Canha são propícias ao cultivo 

de freixo (Fraxinus angustifolia), nogueira (Juglans regia), salgueiro e vimeiro (Salix sp.), e sobretudo de choupo (Populus 
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sp.). Esta última espécie é porventura a que melhor se presta a aproveitamento económico, quer pela rapidez de 

crescimento, quer pela cotação de mercado e pela facilidade de escoamento comercial. 

 
São reconhecidas pela ciência cerca de 40 espécies de choupo (género Populus L.). Tratam-se de espécies que 

requerem grande insolação e irrigação, apresentando em contrapartida grande robustez no desenvolvimento e 

extraordinária aptidão para serem propagadas por transplante, estaca ou enxerto, facto que facilita a exploração de 

clones seleccionados de altíssima produtividade. As suas madeiras claras, ligeiras e brandas são muito aptas para 

aplicações industriais e fáceis de processar, ainda que sejam frágeis, de pouca duração e facilmente atacadas por 

insectos. O rápido desenvolvimento e a facilidade de multiplicação e hibridação dos choupos motivaram a sua 

plantação massiva na vizinha Espanha, onde é a espécie madeireira mais produtiva e de maior importância comercial. 

De facto, nesse país, a intensidade e importância estratégica do cultivo de choupal são de tal ordem que a sua tutela 

administrativa compete directamente Ministério da Agricultura (não aos Serviços Florestais) e ocupa toda uma 

instituição estatal dedicada em exclusivo à populicultura. Em contraste, não foram bem sucedidos os esforços dos 

Serviços Florestais portugueses em meados da década de 1950, no sentido de se cultivar o choupo nos solos ribeirinhos 

do centro e Sul do país. Actividade para a qual Portugal é especialmente apto, a populicultura permanece 

subaproveitada entre nós. 

 

As espécies de choupo mais adequadas para o cultivo na ribeira de Canha são Populus nigra e Populus deltoides. 

Dependendo da qualidade dos clones utilizados e da competência do cultivo, podem atingir produtividades da 

ordem dos 30 m3 de madeira por hectare por ano; a mais elevada produtividade entre todas as espécies cultivadas 

em Portugal. A sua madeira está cotada ao valor médio de 64€ por m3, montante substancialmente mais elevado do 

que os atingidos pelas madeiras de eucalipto, de pinheiro, de carvalho ou de azinho. O cultivo do choupal deve ser 

feito por estaca, em povoamento equiénios. São requeridos cuidados de limpeza de infestantes arbustivas nos primeiros 

anos. O primeiro corte é efectuado em média ao fim de 12 anos. A necessidade de acompanhamento técnico 

constante, de modo a prevenir a eclosão de pragas e epifitias, torna esta cultura um caso excepcional de intensidade 

de investimento de capital, a ponto de ser considerada, do ponto de vista económico, uma actividade a meio termo 

entre a agricultura e a silvicultura. 
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SANEAMENTO BÁSICO 
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1.1 - Enquadramento geral dos sistemas de abastecimento de água do 
concelho de Montijo 
 

Avaliando as disponibilibilidades hídricas e recursos hidrogeológicos característicos da região na qual se insere o 

concelho, pode referir-se que este se encontra a captar água do mais extenso sistema aquífero da Península Ibérica, 

designado de sistema da bacia Tejo-Sado, que, pelas suas características de extensão, espessura e produtividade, 

constitui a “unidade hidrogeológica mais importante o país” (INAG, 1997). Hidrogeologicamente, o concelho estende-

se sobre o sistema aquífero da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (T3), integrado na sub-unidade da bacia terciária 

do Baixo Tejo. 

 
Os recursos hídricos subterrâneos do concelho constituem um importantíssimo factor de suporte para o 

desenvolvimento, tendo capacidade para assegurar de forma sustentada numerosos núcleos urbanos, industriais e 

agrícolas. 

 
O concelho de Montijo não tem, deste modo, carências hídricas, pois os seus aquíferos apresentam reservas em 

quantidade e qualidade elevada e captada através de furos. 

 

Figura nº 53 – Enquadramento hidrogeológico do concelho de Montijo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Fonte: SMAS – Serviço Municipal de Água e Saneamento. 
 

1.2 - Caracterização do sistema de abastecimento de água 
 

1.2.1 - Situação descrita no PDMM em 1992 
 

O PDMM apresenta no seu relatório descritivo e propositivo (volume II), a caracterização das infra-estruturas de 

abastecimento de água do concelho e as principais propostas sectoriais para este sector.  

 
Seguidamente, no âmbito da caracterização dos níveis de infra-estruturação de abastecimento de água no concelho, 

apresentam-se os quadros de síntese respeitantes à caracterização do sistema à data de realização do PDMM. 
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Quadro nº 117 – Caracterização do sistema existente (1992). 
Sistemas de 
abastecimento 

Freguesias e núcleos urbanos Caracterização do sistema / observações 

Território Oeste 
 
 
 
 
Montijo 

Montijo, Afonsoeiro e Atalaia - 7 Captações de água subterrânea; 
- Capacidade de 180 L/S; 
Observações: dado o crescimento previsto para a cidade do 
Montijo, o sistema existente não terá capacidade de satisfazer as 
necessidades. 

Atalaia O núcleo urbano da Atalaia além de receber a água do sistema 
do Montijo, tem um sistema independente, abastecido por furo 
com caudal de 35 m3. 

 
 
Sarilhos Grandes 

Sarilhos Grandes - Um furo em funcionamento (35 m3/h); 
- Um reservatório elevado (capacidade 100 m3); 
Observações – o núcleo urbano da espinhosa não tem rede de 
abastecimento de água. 
 

Território Este 
 
Figueiras 

St.º Isidro de Pegões - Um furo; 
- Um reservatório (80 m3); 
- Estação elevatória pertença da cooperativa de Pegões; 
- Serve 300 habitantes. 

 
 
Pegões 

Pegões - Dois furos – (29m3/h) – Afonsos (25m3/h); 
Observações: Quinta do Sol e Quinta da Judia não têm 
abastecimento de água domiciliária. 
 

Canha - Freguesia só com abastecimento de água em Canha e Soa 
Gabriel. 

    Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento. 
 

1.2.2 - Caracterização da situação actual 
 

A caracterização actual do sistema tem por base informação fornecida pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento (SMAS/Montijo) em Janeiro de 2007. Para sistematização e facilidade de comparação, apresenta-se um 

quadro síntese da rede de abastecimento de água no concelho, onde actualmente se podem distinguir 11 sistemas de 

abastecimento de água, com um total de 18 captações e 15 reservatórios em funcionamento. 

 
Os quadros 117 e 118, que caracterizam os sistemas de abastecimento de água no concelho em datas diferentes, 

permitem estabelecer uma comparação e perceber, de forma imediata, o desenvolvimento desta rede durante o 

período de vigência do PDMM. 

 

       Quadro nº 118 – Caracterização do sistema actual. 
Sistemas de 
abastecimento 

Freguesias e núcleos urbanos Caracterização do sistema / observações 

Território Oeste 
 
 
 
 
 
 
 
Montijo 

Montijo, Bela Colónia, Lagoa do Barro, 
Samouco, Seixalinho, Vinhas da Guarda e 
Colinas do Oriente. 

- Serve 21743 habitantes; 
- Caudal médio 7141 m3/dia; 
- Distribuição efectuada através de 3 reservatórios e 6 captações; 
- Sistema globalmente único sendo alimentado simultaneamente 
a partir de varias origens indissociáveis (pólos de 
captação/distribuição e reservatórios elevados) que mantêm a 
estabilização das cotas piezométricas de todo o sistema 
abastecido, em função das variações continuas do consumo com 
descontinuidades diárias de chamadas de caudais. 
- A rede de distribuição contempla a entrada simultânea e 
continua de água a partir dos diversos reservatórios, que 
asseguram fiabilidade do abastecimento em termos de caudal e 
pressão. 

 
 
 
 
Pau – Queimado 

Arce, Corte do Esteval, Lançada, Malpique, 
Pinhal do Gancho, Pinhal do Monte, Alto 
Estanqueiro, Bairro da Boa Esperança, Bairro 
da Mosca, Bairro do Florindo, Bairro Miranda, 
Jardia, Bairro do Charqueirão, Bairro do 
Barrão, Zona baixa da Atalaia e Montijo 
(Afonsoeiro). 

- Serve 7437 habitantes; 
- Caudal médio 3500 m3/dia; 
- Duas captações (270 m de profundidade) e um reservatório; 
- O reservatório do Pau Queimado abastece ainda as duas células 
do reservatório R3, que distribui também neste sistema e o 
reservatório R2 que distribui no sistema da Atalaia. 

 
Sarilhos Grandes 

Sarilhos Grandes, Broega, Corte das Pereiras e 
Espinhosa. 

- Serve 1910 habitantes; 
- Caudal médio de 262 m3/dia; 
- Captação (126 m de profundidade) 
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Atalaia 

Atalaia (Zona Alta) - Serve 1309 habitantes; 
- Caudal médio de 439 m3/dia 
- Furo localizado no concelho de Alcochete (Fonte da Senhora); 
- Reservatório da Atalaia e reservatório R6 (sistema do Pau 
Queimado). 

 
Território Este 
 
Canha 

Canha / Foros da Boavista - Serve 958 habitantes; 
- Caudal médio 408 m3/dia; 
- Captação (246 m de profundidade); 
- Um reservatório (R12). 

 
St.º Isidro de Pegões 

Pegões Velhos e Figueiras - Serve 726 habitantes; 
- Caudal médio de 243 m3/dia; 
- Duas captações (aproximadamente 160 m de profundidade); 
- Reservatório R11 de Pegões Velhos. 

 
Pegões 

Pegões, Pegões Gare e Fazendas do Pontal - Serve 1014 habitantes, 
- Caudal médio de 495 m3/dia; 
- Três captações (profundidade entre 60 e 200m); 
Reservatório R8 de Pegões. 

 
Afonsos 

Afonsos, Craveiras do Norte e Craveiras do Sul - Serve 894 habitantes; 
- Caudal médio de157m3/dia; 
- Captação (211 m de profundidade); 
- Reservatório R7 de Afonsos. 

 
Taipadas 

Taipadas - Serve 458 habitantes; 
- Caudal médio 70 m3/dia; 
- Captação (236 de profundidade). 

 
São Gabriel 

São Gabriel - Serve 42 habitantes; 
- Caudal médio 12 m3/dia; 
- Uma captação (propriedade da RDP); 
- Um reservatório elevado (propriedade da RDP). 

 
 
Faias 

Faias e Foros do Trapo - Serve 400 habitantes; 
- Caudal médio 80m3/dia (valor estipulado para um sistema que 
só entra em funcionamento em 2006); 
- Uma captação (250 m de profundidade); 
- Reservatório R16 das Faias. 

            Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento. 
 

Os mapas nº 41 e 42 representam a actual situação do sistema de abastecimento de água, uma vez que à data de 

realização do PDMM, não se encontrava implementado o Sistema de Informação Geográfica e apenas se assinalavam 

de forma descritiva as localidades abastecidas pela rede pública de abastecimento. 

 
O controlo da qualidade da água para abastecimento público, destinada ao consumo humano, é assegurado por 

colheitas efectuadas nas captações, reservatórios e redes, segundo parâmetros, frequência de amostragem e análises 

descriminadas no Decreto-Lei n.º 243/01, de 5 de Setembro. Com o crescimento e reestruturação da rede de 

abastecimento de água no concelho e atendendo ao facto de esta ser feita através de captações subterrâneas, 

sistematizou-se a monitorização do sistema de captação da água como um elemento fundamental de controlo de 

qualidade. 
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Mapa nº 41 – Sistema de abastecimento público (território Oeste). 
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Mapa nº 42 – Sistema de abastecimento público (território Este). 
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1.3 - Nível de atendimento da rede  
 

O concelho de Montijo é servido por uma rede de abastecimento de água com uma extensão aproximada de 250km 

(valor indicativo), que serve 36891 habitantes, reportados a Janeiro de 2007 e representando uma taxa de cobertura 

do serviço de 96%, comparativamente ao valor de 94% referenciado no PDMM. 

 

           Gráfico nº 95 – População servida por sistema de abastecimento. 

Território Oeste
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Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento. 

 

1.4 - Dados comparativos e ampliações previstas 
 

O sistema de abastecimento do Montijo é o mais extenso de todos os sistemas do concelho, servindo 59% da 

população. Aquando da execução do PDMM, este sistema dispunha apenas de 7 captações e 5 reservatórios que 

abasteciam as freguesias de Montijo, Afonsoeiro e Atalaia. Está prevista para o ano de 2007 a elaboração do projecto 

de reserva apoiada e respectiva Central Elevatória, a executar junto do Reservatório do Corte das Cheias e que 

completará este pólo de captação/distribuição de água, permitindo fazer face às novas zonas de consumo da cidade 

de Montijo, em termos fiáveis de caudal e pressão. 

 
O sistema de abastecimento denominado por Pau Queimado, não existia à data do anterior PDMM, sendo que as 

elevadas capitações deste sistema se devem à localização de um pólo industrial e um pólo terciário (serviços e 

comércio) com consumos elevados de água. As novas áreas urbanas e urbanizáveis, classificadas no PDMM e que 
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correspondem, em parte, à zona industrial do Pau Queimado, registaram um acentuado crescimento urbano, 

beneficiando das novas redes de acessibilidades rodoviárias, que configuram uma nova centralidade na cidade de 

Montijo. 

 
À data de realização do PDMM o sistema de abastecimento da Atalaia estava ligado ao sistema de abastecimento do 

Montijo. A introdução do sistema do Pau Queimado veio permitir a ligação com os sistemas de Sarilhos Grandes, 

Atalaia e Montijo, melhorando, assim, a gestão integrada da rede. 

 
No território Este, a caracterização das infra-estruturas de abastecimento do PDMM (1992), referiam que o sistema de 

Figueiras era independente do de Santo Isidro de Pegões. Actualmente estas redes estão já interligadas, de modo a 

permitir uma gestão integrada de forma mais alargada. O furo existente em Figueiras foi abandonado, tendo sido 

executada nova captação de água e um reservatório elevado junto da mesma, localizados em Santo Isidro de 

Pegões, de forma a fazer face a toda a população residente e correspondente necessidade de consumo. 

 

No sistema de abastecimento de Pegões estão previstas, a curto prazo, intervenções que permitirão aumentar a 

capacidade de reserva e a substituição das captações mais antigas. Um novo reservatório com capacidade de 500m3 

está já concluído, prevendo-se a breve prazo, a sua entrada em serviço. Estes constituem, em conjunto com o novo 

furo, o novo pólo de captação/distribuição de água de Pegões que ficará interligado com o sistema de Afonsos. Este, 

tal como os de Taipadas, Faias e São Gabriel, não existiam na anterior estrutura da rede de sistemas do PDMM. 

 

No caso das habitações unifamiliares implantadas fora de núcleos e perímetros urbanos e de algumas unidades 

industriais, incluindo os grandes consumidores, existem furos particulares para uso doméstico dos quais, actualmente, 

não existe cadastro. 

 

Quadro nº 119 – Sistemas e reservatórios no território Oeste. 

Sistema Localidades Captações Reservatórios m³ População abastecida 

 
 
 
Montijo 

Montijo 
Samouco 

F19 Caneira, R5 500 

21 743 Habitantes 
 

F26 Corte das Cheias, R15 500 
F2 

Directamente na rede 
 

F14  
F15  
F21 Aldeia Velha, R1 700 

 
 
Pau Queimado 

Parte de Sarilhos Grandes F22 
F30 Pau Queimado, R6 500 

7437 Habitantes 
 

Lançada 

 
(Dependentes): 
Atalaia, R3 
Atalaia, R2) 

1200 
650 

Alto Estanqueiro/Jardia 
Bº do Barrão 
Zona Baixa da Atalaia 
Afonsoeiro 

Sarilhos Grandes Parte de Sarilhos Grandes F3 Sarilhos Grandes, R4 60 1910 Habitantes 

 
Atalaia Zona Alta da Atalaia 

Furo em 
Alcochete, Fonte 

da Senhora 

Atalaia, R2 
(recebe ainda de R6) 650 1309 Habitantes 

 Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento.  
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          Quadro nº 120 – Sistemas e reservatórios no território Este. 

Sistema Localidades Captações Reservatórios m³ População abastecida 

Canha Canha 
Foros da Boavista F23 Canha, R6 500 

 
958 Habitantes 
 

St.º Isidro de 
Pegões 

Pegões Velhos 
Figueiras 

F12 
F17 Stº Isidro, R11 100 726 Habitantes 

Pegões 
Pegões 
Pegões Gare 
Foz do Pontal 

F5 
F6 
F16 

Pegões, R8 200 1014 Habitantes 

Afonsos Afonsos 
Craveiras F11 Afonsos, R7 100 894 Habitantes 

Taipadas Taipadas 
Foros do Carrapatal F28 Taipadas, R14 500 458 Habitantes 

S. Gabriel S. Gabriel Furo da RDP Reservatório da RDP - 42 Habitantes 

Faias Faias 
Foros do Trapo F29 Faias, R16 100 400 Habitantes 

          Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento. 
 

1.5 - Volumes de água captados 
 

No concelho de Montijo a água captada e destinada ao abastecimento público tem origem no aquífero da Bacia 

Tejo/Sado. No quadro seguinte apresentam-se os valores referentes aos dados do ano de 2005 em termos de volumes 

captados e horas de bombagem. 

 

        Quadro nº 121 – Volume de água captado para o ano de 2005. 
Sistema Volume captado (m³) Horas de bombagem (h) 
Afonsos 60 774 5 623 
Atalaia/Pau Queimado 1 544 228 9 110 
Canha 90 140 621 
Montijo 2 668 313 18 441 
Pegões 208 027 10 981 
Sarilhos Grandes 88 367 1 519 
St.º Isidro de Pegões 81 773 2 192 
Taipadas 34 258 208 
Total 4 775 880 48 695 

           Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento. 
 

Refira-se que tem havido um ligeiro acréscimo no volume de exploração do aquífero de 2004 para 2005, de acordo 

com os registos anteriores destes serviços. Esta constatação é relevante no que respeita à estratégia preconizada para 

a gestão do aquífero, se se considerar que o ano de 2005 foi um ano de seca extrema. Por outro lado, é de salientar 

também a flexibilidade que tem vindo a ser introduzida nos Sistemas de Abastecimento através da sua interligação, 

fiabilizando as condições de operação. 

 

1.6 - Contadores instalados 
 

A evolução de instalação de contadores continua a ter um crescimento positivo e homogéneo. Comparando os 

últimos 3 anos, verificou-se um aumento de novos contadores instalados em todas as freguesias, o que representou um 

crescimento global de cerca de 4% em unidades instaladas, tal como descrito no quadro n.º 121. 
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     Quadro nº 122 – Evolução do número de contadores entre 2003 e 2005. 
Ano Contadores Evolução 
2003 20 773  
2004 21 568 795 
2005 22 434 866 

                Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento.     
 

Os 22432 contadores instalados no ano de 2005, distribuem-se por freguesia e por tarifa de acordo com o seguinte 

quadro e tabela de preços.  

 

       Quadro nº 123 – Contadores instalados de acordo com o tipo e tarifa. 
Tipo de Contador Valores Actuais (m³) Valores do PDM para 1990 (m³) 

Doméstico 1 908 532 1 234 000 

Comércio/Industria 366 736 332 000 

Estado 80 133  

Benef. 64 647  

Autarquias 168 003 169 000 

Obras 100 639  
             Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento. 

 

        Quadro nº 124 – Tarifas de água, por escalão, em 2006 no concelho de Montijo. 
Descrição 2006 

Preços praticados, por cada metro cúbico de água fornecida ao domicílio:  

1-          Consumidores domésticos  
1.1- 1º escalão (0 – 5 m3) 
1.2- 2º escalão (5 – 10 m3) 
1.3- 3º escalão (10 – 15 m3) 
1.4- 4º escalão (15 – 20 m3) 
1.5- 5º escalão (+ de 20 m3) 

0.29 
0.47 
0.60 
1.00 
1.77 

 
2- Comércio/Indústria  

2.1-      1º escalão (0 – 10 m3) 
2.2-      2º escalão (19 – 20 m3) 
2.3 -    3º escalão (+ de 20 m3) 
 
3-        Obras 

0.49 
0.92 
1.78 

3.1-    1º escalão (0 – 10 m3) 
3.2-    2º escalão (19 – 20 m3) 
3.3 -   3º escalão (+ de 20 m3) 
 

0.57 
0.92 
1.78 

4-  Autarquias locais, instituições de beneficiência, agremiações culturais e    desportivas e 
colectividades de interesse público 0.57 

 
5-     Estado 0.57 

            Fonte: SMAS – Serviços Municipais de Água e Saneamento. 
 

Observa-se que não há muita discrepância entre os valores apresentados, no entanto, a gama de contadores 

instalados cresceu significativamente face aos que eram previstos pelo anterior PDM. 
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          Quadro nº 125 – Contadores instalados nas freguesias por tipo de tarifa no ano de 2005. 

Tipo de Contador Afonsoeiro 
Alto 

Estanqueiro 
/Jardia 

Atalaia Canha Montijo Pegões Stº.Isidro Sarilhos 
Grandes Total 

Doméstico 2 395 629 838 352 13 262 789 127 1120 19 512 

Idoso 26 13 5 3 140 25 2 22 236 

Comércio/Industria 230 81 115 41 1 644 102 22 149 2 384 

Estado 3 0 0 3 31 3 1 0 41 

Instituições 8 4 10 8 66 5 3 6 110 

Autarquias 15 7 19 8 81 6 6 9 151 

Total 2 677 734 987 415 15 224 930 161 1 306 22 434 
Fonte: SMAS  

 

1.7 - Eficácia dos Sistemas de Abastecimento de Água 
 

Os territórios Oeste e Este do concelho de Montijo são servidos por 11 zonas de abastecimento, designadas neste 

relatório por Sistemas de Abastecimento, que fornecem 96% da população do concelho, registando um acréscimo de 

2% em relação ao valor indicado em 1992 no volume III de Estudos de Caracterização Demográfica, Social e 

Económica das Infra-estruturas Urbanas e Factores de Degradação do Ambiente, do PDMM. 

 
Actualmente procuram criar-se pólos de captação/distribuição e respectivos reservatórios, de forma a estabilizar as 

cotas piezométricas do sistema de abastecimento de água de determinada área, tendo em consideração as 

variações contínuas do consumo diário (horas de ponta de consumo, etc.). 

 
Com a entrada em serviço dos reservatórios de Faias e, a curto prazo, de Pegões, a taxa de serviço subirá para os 98%, 

havendo agora que proceder à fiabilização dos sistemas e à remodelação e modernização das redes de distribuição 

de água propriamente ditas. 

 
O forte crescimento urbano registado no concelho, durante o período de vigência do PDMM, em que ocorreram novos 

assentamentos urbanos e consequente ocupação humana de novos espaços territoriais, reflectiu-se na transformação 

e crescimento da rede de infra-estruturas de abastecimento de água existente em 1992. 

 

A evolução do consumo de água tem sido sempre crescente durante o período de tempo de vigência do PDMM, não 

só pelo aumento de habitantes servidos pelas redes de abastecimento público, como também pelo aumento das 

necessidades das actividades instaladas no território. Segundo estimativas efectuadas por PLANEGE (1997) a capitação 

média do concelho é de 135l/hab/dia e a capitação na zona urbana (Montijo, Afonsoeiro e Atalaia) de 220 l/hab/dia.  

 
Tendo em conta o potencial risco de contaminação dos solos e das águas superficiais, que, por infiltração, atingem o 

aquífero, torna-se necessário efectuar a protecção e manutenção de todas as captações, com especial enfoque 

sobre aquelas que se encontram dentro do perímetro urbano e a adequada monitorização da qualidade da água. 

Para além disso, é também fundamental existir um cadastro actualizado de todos os furos existentes e dos caudais 

captados.  
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1.8 - Enquadramento geral dos sistemas de drenagem e tratamento de 
águas residuais 
 

O sistema de drenagem de águas residuais, está actualmente integrado no Sistema Multimunicipal de Saneamento da 

Península de Setúbal, tendo o Montijo celebrado com a SIMARSUL um contrato para recolha, tratamento e rejeição dos 

efluentes gerados neste município em “alta”. 

 
A acção da empresa SIMARSUL compreende a concepção, construção, extensão, reparação, renovação, 

manutenção e melhoria das infra-estruturas e equipamentos necessários à consecução da sua actividade. O sistema 

assegura a devolução ao meio natural, em condições ambientalmente seguras, dos efluentes tratados, contribuindo 

deste modo para a despoluição da Ribeira de Coina e das Bacias dos rios Tejo e Sado. 

 
Desta forma, apenas as redes de colectores em “baixa” ficam à responsabilidade do Município. Os serviços dos 

SMAS/Montijo estão em permanente contacto com a SIMARSUL para coordenar a gestão das redes de saneamento 

em parceria com a actividade da empresa. 

 

1.8.1 - Situação descrita no PDMM em 1992 
 

A caracterização realizada pelo relatório descritivo e propositivo do PDM, volume II, descreve sumariamente que, em 

1992, as principais carências dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, identificadas ao nível das 

freguesias do concelho. O quadro seguinte sintetiza os elementos descritos no volume II, do PDMM. 

 

            Quadro nº 126 – Caracterização da situação existente no PDMM. 

Freguesias Principais problemas identificados em PDM Intervenções especificas propostas (volume II 
PDMM) 

Território Oeste 

Montijo 

- As águas residuais da cidade de Montijo e dos 
núcleos urbanos da freguesia são emitidas para o rio 
Tejo sem tratamento; 
- Bairro do Barrão não tem rede de drenagem de 
águas residuais domésticas. 

- Proposta de execução de duas ETAR´S. 
Seixalinho e Afonsoeiro; 
- Execução de duas redes dos Bairros do Barrão 
e do Charqueirão. 

Afonsoeiro - Bairro do Charqueirão não tem rede de drenagem de 
águas residuais domésticas.  

Sarilhos Grandes 

 
 
- As povoações do Arce, Broega, Corte das Pereiras, 
Lançada, Malpique e Sarilhos Grandes, com redes de 
drenagem de águas residuais domésticas enviam os 
efluentes na maioria dos casos para as linhas de água 
sem qualquer tratamento prévio. 
 

- Assegurar o tratamento do efluente das 
povoações de Arce, Broega, Corte das Pereiras 
e Malpique; que já possuem redes; 
- Implementação de redes de drenagem e 
tratamento dos efluentes dos núcleos urbanos 
do Corte Esteval e Pinhal do Monte; 
- Duas redes de drenagem; 
- Seis fossas sépticas mais órgãos 
complementares de tratamento. 

Atalaia 
- Núcleo urbano servido com rede de drenagem e 
fossa séptica. Tratamento insuficiente e inadequado 
para o quantitativo populacional de 800 habitantes. 

- Necessidade de projectar a ETAR para cerca 
de 1500 habitantes equivalentes. 
- Uma ETAR. 

Alto Estanqueiro 
Jardia 
 

 
 
 
 
 
 
- Apenas o núcleo do Alto Estanqueiro se encontra 
servido com rede de drenagem de águas residuais 
domésticas. 
 

 
 
- Necessidade de dotar o núcleo de Brejo do 
Lobo de rede de drenagem de águas residuais e 
tratamento dos efluentes em ETAR projectada 
para 1000 habitantes equivalentes; 
- Necessidade de dotar o núcleo da Jardia de 
rede de drenagem de águas residuais e 
tratamento dos efluentes com fossa séptica 
seguida de órgãos complementares; 
- Duas redes de drenagem; 
- Uma ETAR 
- Uma fossa séptica mais órgãos de tratamento; 
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Território Este 

St.º Isidro de Pegões 

 
 
 
- Não existem redes de drenagem de águas residuais 
domésticas. Recurso a fossa individual como órgão de 
recepção e tratamento dos efluentes das habitações. 
 

- Dispersão de povoamento. Opção proposta de 
implementação de fossas sépticas estanques e 
unifamiliares e transporte periódico de lamas a 
efectuar por veículo para a ETAR mais próxima; 
- Necessidade de dotar o núcleo de Pegões 
Velhos de rede de drenagem e tratamento dos 
efluentes em ETAR projectada para 1000 
habitantes equivalentes; 
- Uma rede de drenagem; 
- Uma ETAR. 

Pegões 

 
 
- Rede de águas residuais domésticas existente nos 
núcleos de Pegões Gare e Quinta da Lua. Em Pegões o 
efluente é enviado para fossa séptica, cujo tratamento 
é insuficiente e inadequado para o quantitativo 
populacional existente. 
 

- Necessidade de dotar povoações das 
Craveiras e Afonsos de redes de drenagens de 
águas residuais e tratamento de efluentes; 
- Necessidade de projectar ETAR para 
tratamento de efluentes das povoações de 
Pegões Cruzamento, Pegões Gare, Craveiras e 
Afonsos com capacidade de tratamento de 
3000 habitantes equivalentes; 
- Duas redes de drenagem; 
- Uma ETAR. 

Canha 

 
 
- Apenas o núcleo urbano de Canha se encontra 
servido com rede de drenagem de águas residuais 
domésticas. Tratamento insuficiente e inadequado 
para o quantitativo populacional. 
 

- Necessidade de ETAR para tratamento do 
efluente do núcleo urbano de Canha, com 
capacidade 1500 habitantes equivalentes; 
- Necessidade de ETAR para tratamento de 
efluente do núcleo urbano das taipadas, com 
capacidade para 600 habitantes equivalentes; 
- Duas ETAR´S. 

                 Fonte: SMAS. 
 

Os principais problemas detectados em termos de drenagem e tratamento de águas residuais, referidos no relatório 

descritivo e propositivo do PDMM (volume II) do PDMM são: 

 
• A inexistência de ETAR no concelho, com a maior parte das águas residuais a ser enviadas directamente para 

as linhas de água. 

• Tratamento de efluentes de núcleos urbanos com aglomerados populacionais elevados (mais de 500 

habitantes), efectuado através de fossas sépticas colectivas sub dimensionadas para o número de habitantes 

abrangidos. 

• A necessidade de remodelação e redimensionamento das redes de drenagem e tratamento de águas 

residuais, identificando os núcleos urbanos de Canha, Pegões e Atalaia como casos problema. 

• Necessidade de servir com redes de drenagem de água residual doméstica e tratamento todas as povoações 

com mais de 100 habitantes. 

• Necessidade de resolver o tratamento dos efluentes das unidades de suinicultura existentes no concelho. 

 

À data de realização do PDMM, as redes de drenagem de águas residuais do concelho eram compostas por, 60% de 

rede separativa, 10% de rede unitária e 30% de rede mista (CMM, 1995). Os dados mais actualizados (levantamento 

feito em 2002) apontam para uma rede 80% separativa e 20% unitária. 

 
Segundo estimativas efectuadas por PLANEGE (1997) a capitação média para as águas residuais domésticas do 

concelho é de 87l/hab.dia, sendo a capitação de afluência à rede das águas residuais nas freguesias urbanas igual a 

176 l/hab/dia. Estes valores apresentados no estudo do PLANEGE são utilizados como valores de base, orientadores, 

que são aplicados caso a caso em função das características de cada projecto em particular, ou mesmo em obra. 
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1.9 - Taxa de cobertura e tratamento de águas residuais domésticas 
 

O concelho apresenta uma taxa de cobertura da rede de drenagem de águas residuais, de cerca de 92%. Devido à 

segmentação territorial do concelho, o território Este, com um cariz rural e aglomerados populacionais dispersos, 

apresenta um quadro de operacionalização desta infra-estrutura, que onera e dificulta o objectivo de atingir um nível 

óptimo de serviços de saneamento básico. 

 
No que respeita à taxa de tratamento de águas residuais, o valor para o município de Montijo está na ordem dos 59%. 

Este valor resulta da existência de apenas duas ETAR’s em funcionamento que são, a ETAR do Seixalinho, localizada no 

território Oeste, na freguesia do Montijo e a Fito-ETAR de Canha, localizada no território Este, na freguesia de Canha. 

Nas restantes freguesias e aglomerados os efluentes são recolhidos em fossas sépticas particulares ou colectivas. 

 

Os serviços camarários disponibilizam um serviço de recolha e despejo de fossas domésticas particulares e colectivas, 

onde os efluentes são posteriormente encaminhados para pontos estratégicos da Rede de Drenagem, com destino à 

ETAR do Seixalinho em Montijo e à ETAR de Águas de Moura, no concelho de Palmela. 

Actualmente a ETAR do Seixalinho está a sofrer uma remodelação na sequência de obras projectadas pela SIMARSUL. 

Por outro lado, encontra-se em fase de construção a ETAR do Afonsoeiro e os respectivos sistemas elevatórios a 

montante. Com estas obras, todos os efluentes produzidos no território Oeste serão alvo de tratamento. 

 
No território Este, a Fito-ETAR de Canha, também integrada no sistema SIMARSUL, está em pleno funcionamento, 

estando prevista, a breve prazo, a entrada em funcionamento de mais duas ETAR’s, uma localizada em Taipadas (já 

concluída) e outra em St.º Isidro de Pegões. Com a concretização do sistema da SIMARSUL a taxa de tratamento subirá 

para os 73% e a drenagem para os 94%. 

 
Relativamente à representação em PDMM dos elementos que integram o sistema de saneamento do concelho, 

verifica-se que a relevância do problema de ausência de ETAR, conduziu à criação de uma categoria de espaço, 

onde nos termos da alínea d), do artigo 51 do regulamento do PDMM, constituem-se áreas de reserva para a 

instalação de ETAR – área de ETAR do Seixalinho e área de ETAR do Afonsoeiro, implicando a observância de zonas de 

protecção própria. Estas duas áreas de ETAR, encontram a sua representação na planta W.1.F.4 do PDMM. 

 

1.9.1 - Gestão e controle de fossas domésticas 
 

O volume de efluente recolhido nas fossas domésticas é controlado pelo município bem como o número de clientes 

que requerem este serviço e sua frequência. Assim, é feita a gestão de caudais e custos que este tipo de serviço 

comporta, permitindo conhecer e controlar os valores envolvidos. 

 
Tem-se verificado um ligeiro aumento de ano para ano dos caudais e do número de clientes a requisitar este serviço. 

Apresentam-se no quadro seguinte os valores representativos dos territórios Este e Oeste do Concelho, nos anos de 2004 

e 2005. 
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        Quadro nº 127 – Síntese comparativa de volumes e clientes para 2004 e 2005. 
 Ano 2004 Ano 2005 

 Clientes Pedidos Volume recolhido 
m³ Clientes Pedidos Volume recolhido 

m³ 
Território Este 261 541 8 969 285 529 7 616 

Território Oeste 603 1 877 19 824 656 2 016 21 593 

Concelho 864 2 418 28 793 941 2 545 29 209 
                     Fonte: SMAS. 

 

1.10 - Drenagem de águas pluviais 
 

Tendo em consideração o problema recorrente do escoamento das águas pluviais na zona baixa da cidade de 

Montijo, o PDMM consagra no volume II a atribuição de um ponto temático no qual, essencialmente, se descrevem as 

causas associadas aos riscos de cheias nesta zona da cidade.  

 
O relevo pouco acidentado desta área e a proximidade do nível freático, conjugado com a situação de preia-mar 

constituem condições favoráveis para a ocorrência de problemas de drenagem. Estas condições naturais, aliadas a 

um deficiente funcionamento do sistema de drenagem, originam problemas de escoamento das águas pluviais, 

verificando-se que quando ocorrem situações de cheia, com elevadas concentrações de precipitação em simultâneo 

com a maré alta, algumas zonas baixas da cidade de Montijo ficam inundadas. Genericamente, o relatório apela para 

a revisão e remodelação a ser projectada com o objectivo de realizar a separação entre a rede de águas pluviais e a 

rede de águas residuais domésticas. 

 

1.10.1 - Ampliações previstas 
 

As águas pluviais recolhidas nos sistemas separativos, estão actualmente a ser canalizadas para linhas de água. A 

cidade de Montijo dispõe, actualmente, de dois emissários pluviais, com grande capacidade de transporte, que 

reduziram os problemas de inundação verificados na zona baixa do Montijo. 

 
Nas zonas em que o sistema de drenagem é ainda unitário (zonas antigas da cidade de Montijo) foram executados 

descarregadores de superfície complementados com sistemas automáticos de válvulas que evitam a sua entrada nos 

sistemas elevatórios de águas residuais domésticas e a sua descarga no Esteiro do Montijo. 

Actualmente está em construção, na zona ribeirinha, junto ao cais das Faluas um sistema de controlo e separação de 

águas pluviais e de controlo de cheias. 

 

1.11 - Eficácia dos sistemas de saneamento 
 

O forte crescimento urbano registado no concelho, durante o período de vigência do PDMM e consequente 

ocupação humana de novos espaços territoriais, reflectiu-se num aumento da pressão sobre as condições de 

funcionamento das redes existentes de tratamento de águas residuais e dos órgãos de tratamento associados, bem 

como na proliferação de fossas sépticas associadas à construção de edificações fora dos perímetros urbanos 

classificados no PDMM e consequente aumento da poluição difusa e degradação da qualidade da rede hidrográfica. 

 
Estes problemas indiciam uma necessidade premente da avaliação detalhada dessas, com dados objectivos e 

quantificáveis e, posteriormente, ser efectuada uma abordagem conjunta entre a necessidade (ou não) de expansão 
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dos aglomerados urbanos e os recursos nos sistemas de saneamento, o que deverá ocorrer no âmbito da revisão do 

PDMM. 

 
Integrado no sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da Península de Setúbal, foi contratualizada 

pelo município a manutenção e exploração das ETAR’s existentes, ficando a cargo da empresa SIMARSUL a decisão e 

investimento em projectos para futuras ETAR’s. 

 
Actualmente encontram-se em construção diversas ETAR’s no território Este, essencialmente caracterizado por 

aglomerados de pequena dimensão, implicando a execução de pequenos projectos dispersos, aumentando 

significativamente o investimento necessário. Relativamente ao território Oeste, as obras da ETAR do Afonsoeiro já se 

iniciaram, prevendo-se a sua conclusão durante o ano de 2007. 
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2 - RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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2.1 - Introdução 
 

Durante a vigência do PDMM o Sistema de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) tem vindo a evoluir, em 1998 foi 

criado o Sistema Inter-Municipal de gestão de Resíduos – AmarSul. 

 
Anteriormente os resíduos sólidos urbanos do concelho eram depositados e enterrados numa lixeira com 22 hectares, 

localizada na Herdade de Rio Frio, a cerca de 15kms da cidade de Montijo. Esta lixeira, situada fora do território do 

concelho, acolhia todo o tipo de resíduos sólidos dos concelhos de Montijo e de Alcochete e funcionou até Fevereiro 

de 1997.  

 
Desta forma, a partir de Fevereiro de 1997 os resíduos urbanos passaram a ser depositados no aterro sanitário do Pinhal 

das Formas, localizado no concelho de Palmela. Com a implementação do sistema multimunicipal de gestão 

integrada dos resíduos urbanos a situação melhorou significativamente. 

 
A AmarSul veio permitir que se começasse a fazer a separação dos resíduos por fileiras e o depósito em aterro sanitário, 

bem como a quantificação de todos os tipos de resíduos produzidos no município, o que permitiu uma avaliação 

contínua do mesmo em termos de eficácia.  

 

2.2 - Descrição do sistema de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

O sistema de recolha de RSU é actualmente composto por 9 circuitos de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

delineados pelas várias freguesias do concelho de Montijo. É ainda composto por 25 giros de varredura, dos quais 4 são 

realizados por varredoras mecânicas e 3 viaturas, duas ligeiras e uma pesada, para a recolha de Monos (Resíduos 

Urbanos de Grandes Dimensões como por exemplo, electrodomésticos, mobiliário, etc.). Existem actualmente 5 

contentores com capacidade de 20 m3 colocados nas Freguesias de Montijo, Atalaia, Alto Estanqueiro-Jardia, Canha 

e Pegões que permitiram acabar com as pequenas lixeiras que existiam nessas freguesias para a deposição de Monos 

e Verdes (Resíduos provenientes de restos de jardins), este serviço entrou em funcionamento em Janeiro de 2006 e é 

realizado recorrendo à contratação externa de serviço que encaminha os resíduos colocados nos contentores para as 

instalações da AmarSul. 

Outro dos serviços concessionados que entrou em funcionamento em Janeiro de 2006 foi a colocação de um 

contentor de 20 m3 para a recolha de Resíduos de Alcatrão provenientes da repavimentação de estradas, 

rebentamento de condutas, etc.  

 
No Sistema de Gestão de Resíduos existem ainda os RSU provenientes dos Ecopontos, resultantes da recolha selectiva 

como é o caso do Papel/Cartão, Embalagens e Vidro que são recolhidos em circuitos realizados por viaturas da 

AmarSul e encaminhados para as respectivas fileiras. 

 
Um dos componentes constituintes do Sistema de Gestão de RSU é o Ecocentro que está em funcionamento desde 

2002 e que recebe todo o tipo de resíduos produzidos pelos munícipes desde o Papel/Cartão, Monos, RCD (Resíduos de 

Construção e Demolição), etc. 

 
Os municípios inseridos no sistema AmarSul decidiram, em 2006, implementar um sistema de recolha de papel/cartão 

porta a porta que no concelho de Montijo funciona no centro da cidade em apoio aos comerciantes. 
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           Gráfico nº 96 – Evolução do total de resíduos (%). 
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                   Fonte: DOMA – Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente. 
 

2.2.1 - Tipologia dos contentores utilizados no Sistema de Gestão de Resíduos 
 
Actualmente o Sistema de Gestão de Resíduos utiliza várias tipologias de contentores: 188 Molok (Contentores de 

Polietileno semi-enterrados com capacidade para 3000 l ou 5000 l). O número de contentores Verdes (contentores de 

polietileno com capacidade para 800 l) estimam-se em cerca de 1400 baldes (pequenos contentores de polietileno 

com capacidade de 100 l); 6 contentores de 20 m3 (contentores de ferro com sistema Amplirrol com capacidade para 

20 m3); 149 Ecopontos (contentores de polietileno com capacidade de 2500 l) e 21 Vidrões (contentores de polietileno 

com capacidade entre 2500 l e 5000 l). 

 

2.2.2 - Caracterização dos sistemas de recolha 
 

2.2.2.1 Serviço de colocação e recolha de contentores de 20 m3 
 

Nas freguesias de Montijo, Atalaia, Alto Estanqueiro/Jardia, Canha e Pegões existiam pequenas lixeiras a “céu aberto” 

que causavam alguma contaminação dos solos e um impacte visual bastante negativo. Para solucionar esta situação 

optou-se pela criação de Mini Centrais de Transferência com a colocação de contentores de 20 m3 para o 

acondicionamento dos resíduos. Os resíduos depositados nos contentores são basicamente Monos, Verdes e RCD que 

os munícipes abandonam junto aos contentores e nas freguesias onde existem os mercados sazonais, os resíduos 

resultantes do comércio efectuado nos mesmos. Este serviço teve o seu início em Janeiro de 2006 e é efectuado por 

uma empresa privada que coloca e recolhe os contentores tendo os resíduos provenientes dos mesmos como destino 

final o Aterro Sanitário de Pinhal das Formas no concelho de Palmela. 
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2.2.2.2 - Serviço de colocação e recolha de contentores de 20 m3 para alcatrão 
 

Um dos problemas com que a autarquia se deparou em 2006 foi com as soluções para resíduos de betuminoso 

(alcatrão) que provinham da repavimentação das estradas, rebentamento de condutas, etc.  

A solução encontrada passou pela aquisição de um contentor de 20 m3 para a colocação dos resíduos de 

betuminoso nas instalações do Parque Auto na Montiagri, sendo o mesmo recolhido por uma empresa licenciada para 

transporte e tratamento de resíduos perigosos. Este serviço está em funcionamento desde Janeiro de 2006.  

 

2.2.2.3 - Caracterização do sistema de recolha selectiva 
 

Desde o ano 2000 que o concelho tem um sistema de recolha selectiva que está a cargo da empresa Inter-Municipal 

para a Gestão de Resíduos (AmarSul). A AmarSul faz a recolha de materiais que mais tarde serão encaminhados para 

reciclagem como é o caso do Papel/Cartão, Embalagens e Vidro. A recolha destes resíduos é efectuada por fileira ou 

material a que correspondem circuitos distintos que muitas vezes são inter-municipais. O ratio de Ecopontos situa-se 

neste momento em 1 Ecoponto por cada 286 habitantes.  

 

             Gráfico nº 97 – Evolução da produção da recolha selectiva entre 2000 e 2006. 
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           Fonte: DOMA – Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente. 

 

      Gráfico nº 98 – Evolução da recolha selectiva separada por fileiras, entre 2000 e 2006. 
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   Fonte: DOMA – Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente. 
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Analisando os gráficos anteriores verifica-se que a evolução da recolha deste tipo de residuos tem vindo a aumentar 

de ano para ano, graças ao esforço desenvolvido pela autarquia e a pela AmarSul com diversas campanhas de 

sensibilização ambiental que aos poucos têm vindo a mudar as mentalidades. 

 

2.2.3.4 - Caracterização do sistema de recolha porta a porta  
 

A empresa AmarSul tem actualmente a funcionar um sistema de recolha porta a porta para papel/cartão no território 

Oeste do concelho de Montijo em que estão abrangidos 150 estabelecimentos comerciais. 

 

2.3 - Capitação da produção de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

A capitação da produção de RSU permite saber a quantidade de resíduos produzido por habitante e por dia esta é 

calculada só em relação aos RSU indiferenciados. 

 

        Gráfico nº 99 – Evolução da produção de RSU por Kg.habitante/dia. 
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3 - OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS 
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3.1- Rede de electricidade 
 

A distribuição de electricidade efectuada no concelho de Montijo é a distribuição de baixa e média tensão, sendo 

que esta última se encontra a cargo da Electricidade de Portugal (EDP), Zona de distribuição de Setúbal e Centro de 

distribuição de Setúbal (EDP/ST/STB). 

 
As linhas de distribuição eléctrica que atravessam o concelho de Montijo são linhas aéreas e também subterrâneas. 

Esta rede será ampliada e melhorada sempre de acordo com as necessidades. É de salientar, ainda, o melhoramento 

efectuado ao nível da iluminação pública, com a substituição e planeamento da iluminação pública na cidade de 

Montijo. 

 

3.2- Rede de gás 
 

A rede de distribuição de gás encontra-se instalada nas freguesias de Montijo, Afonsoeiro, Alto Estanqueiro/Jardia e 

Atalaia. No entanto, esta ainda se encontra pouco difundida, abrangendo apenas a cidade de Montijo e as novas 

urbanizações. 

 

3.3- Rede de telecomunicações 
 

No que respeita à rede telefónica fixa, pode-se referir que a sua cobertura é bastante alargada, uma vez que a 

maioria dos edifícios se encontram ligados à rede telefónica. O território Oeste apresenta, ainda, uma cobertura 

alargada de telecomunicações móveis e por cabo. 

 
No entanto, nas freguesias mais rurais, nomeadamente as do território Este, verifica-se a necessidade de aumentar a 

taxa de cobertura da rede telefónica, bem como a ligação às restantes redes de telecomunicações. 

 
Outra necessidade verificada é a de transformação das redes aéreas existentes (principalmente nas áreas rurais) em 

redes subterrâneas; de modo a melhorar a imagem urbana e reforçar a segurança das mesmas. 
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4 - OUTROS INDICADORES AMBIENTAIS 
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4.1. Introdução 
 

Ao longo dos últimos dez anos, durante a vigência do actual PDMM, ocorreram inúmeras transformações no quadro 

legal, institucional, regulamentar e estratégico ao nível da política de ambiente, com repercussões marcantes no 

ordenamento do território. Estas alterações devem-se essencialmente à transposição de directivas comunitárias nas 

mais diversas áreas das políticas ambientais, como a conservação da natureza, a gestão de recursos hídricos, o 

controlo de emissões de gases poluentes, a utilização de energias renováveis, entre outros, e que, no seu conjunto, vêm 

alterar todo o quadro de referência em que o actual PDMM foi elaborado. Ao mesmo tempo, estas reflectem uma 

particular evolução das preocupações da sociedade e do poder executivo com as grandes questões ambientais, 

ainda que por vezes num quadro mediático pouco esclarecedor. 

 
As questões ambientais devem incidir especialmente sobre o controlo dos focos de poluição e o tratamento de 

produtos e factores poluentes do ar, da água, do solo, tratamento de resíduos, controlo de ruído, focos infecto 

contagiosos e radiações perigosas e as políticas de conservação dos recursos naturais devem ser específicas para 

cada recurso em particular. 

 
O alargamento das questões ambientais a tudo o que condiciona a vida e o território em geral é uma política que 

perde a noção das diferenças e resvala para uma ideologia de contornos obscuros. A forma como a ideologia 

ambiental tende a capturar o planeamento do território é perversa e presta-se à prática de chantagem sobre a 

economia do território. 

 
Também por estas razões é urgente a revisão do PDMM, cujos estudos preparatórios e resultados formais se encontram 

profundamente descontextualizados e desajustados da realidade actual. Assim, não obstante o quadro extremamente 

confuso e de fracos resultados que caracteriza o tratamento das questões ambientais dos instrumentos de 

planeamento do território, com esta revisão do PDMM esperamos contribuir para uma melhoria de todo o sistema que 

se prende com o controlo da poluição no concelho do Montijo. 

 

4.2. Principais focos de poluição referenciados no PDMM 
 

O PDMM (volume III) identifica genericamente um conjunto de actividades/usos e factores que constituem fontes de 

poluição no território do Concelho. Atendendo ao carácter extenso e descritivo do PDMM, sobre esta temática, 

elaborou-se um quadro de síntese dos indicadores referenciados nos relatórios de base do PDMM: 

 

  Quadro nº 128 – Tipos de fonte de poluição referidos em PDMM. 

1 – Poluição nos espaços urbanos 
 

- Esgotos 
- Circulação rodoviária; 
- Construção urbana; 
- Sucatas; 
- Resíduos sólidos. 

2 – Poluição no espaço agrícola 
 

- Estufas; 
- Pesticidas / Adubos; 
- Suinicultura; 
- Matadouros. 

3 – Poluição industrial 
 

- Destilarias; 
- Emissão de efluentes gasosos. 

       Fonte: PDMM. 
 

Quanto ao primeiro grupo de fontes de poluição, referente aos espaços urbanos, o PDMM identifica as seguintes 

situações: 
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• Esgotos – O PDMM identifica esta fonte de poluição como um foco originado pela descarga de águas residuais 

domésticas nas linhas de água do concelho, repetindo neste ponto temático o que ficou dito no ponto relativo 

à caracterização da rede de águas pluviais. Neste ponto o PDM identifica os focos de maior incidência desta 

fonte de poluição, nomeando genericamente os cursos de água mais sujeitos à poluição: 

 Território Oeste: Rio Tejo/esteiro do Montijo, Vala das Nascentes, Vala do Pau Queimado, Vala Real 

e Vala Broega/Sarilhos. 

 Território Este: Rio Almansor, Ribeira de Canha, Ribeira do Lavre, Ribeira das Taipadas, Ribeira da 

Vala de Emponsos (Canha), Vala do Romão (Pegões) e Vala da Judia (Pegões). 

• Circulação rodoviária – O PDM coloca um enfoque especial sobre o ruído como um problema resultante 

da circulação rodoviária e do tráfego aéreo resultante da Base Aérea nº 6, e do Campo de Tiro de 

Alcochete que está parcialmente localizado em território do concelho de Montijo. 

 
Relativamente à circulação rodoviária, o PDM refere genericamente que as freguesias de Montijo, Afonsoeiro, Alto 

Estanqueiro/Jardia e Sarilhos Grandes, são as mais afectadas pela maior intensidade e consequente poluição 

atmosférica produzida. Por antecipação, o PDM genericamente prevê o aumento da poluição atmosférica 

resultante da implantação das grandes vias de tráfego, como a nova ponte sobre o rio Tejo e toda a rede 

rodoviária complementar. 

 
• Construções urbanas – De uma forma genérica, são tecidas considerações sobre o enquadramento 

paisagístico de um conjunto de edificações e outros espaços passíveis de constituírem fontes de poluição 

visual, tais como: 

 Estruturas fabris de elevado índice volumétrico; 

 Áreas (de construção) abandonadas – faixa marginal do esteiro do Montijo. 

 Áreas desordenadas de urbanização e linhas de água obstruídas. 

 Áreas ardidas e terraplanagens. 

 
• Sucatas – A caracterização desta actividade, com enquadramento legal específico, encontra-se 

tematicamente enquadrada nos estudos do PDM como um factor de degradação do ambiente, 

referindo-se genericamente a este problema, ainda que não se verifique uma disseminação generalizada 

pelo concelho. Neste sentido o PDM não caracteriza em detalhe a situação, quer quanto ao número, quer 

quanto à sua localização, apenas identificando que os principais sucateiros se encontram na cidade de 

Montijo, junto ao denominado “cais da móbil”. Actualmente não existem indicadores que permitam 

caracterizar a situação quanto à quantificação, localização e área ocupada pela actividade. 

 
• Resíduos Sólidos – O PDMM apenas identifica as características tipo de resíduos sólidos, remetendo a 

caracterização da situação para o ponto específico relacionado com o tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos do concelho. Neste ponto do PDMM não são identificadas outras lixeiras ou pontos de deposição 

de resíduos sólidos urbanos, além da única lixeira que servia o concelho. 

 
O segundo tipo de fonte de poluição desagrega-se nas seguintes origens em espaço agrícola: 

 
• Estufas – A caracterização desta actividade, com o enquadramento legal específico, encontra-se, nos 

estudos do PDM, tematicamente enquadrada como um factor de degradação do ambiente do espaço 

agrícola. O desenvolvimento tecnológico que transformou as condições de produção das actividades que 

recorrem às edificações de estufas, conduziu à desactualização dos conceitos expostos no PDM, 

sobretudo no capítulo de integração paisagística deste tipo de edificações. Sem qualquer caracterização 
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especifica da actividade quanto ao número, dimensão e localização das edificações o PDM apenas 

refere, que embora existindo uma profusão de estufas por todo o território do concelho, as de maior 

dimensão localizam-se na freguesia de Alto Estanqueiro/Jardia (perto do limite sul) e na estrada nacional 

10, junto ao cruzamento de Canha, em Taipadas. 

 
• Pesticidas/Adubos – O PDM identifica de forma genérica como áreas territoriais afectadas por esta fonte 

de poluição devido ao seu extenso uso, a área de Pegões devido à prática da orizicultura em larga escala. 

 
• Suiniculturas – No âmbito do PDM esta actividade, com enquadramento legal especifico, encontra-se 

tematicamente enquadrada como um factor de degradação do ambiente no espaço agrícola, limitando-

se a descrever as características da carga poluente da actividade e o peso relativo da mesma como um 

dos principais focos de poluição. Genericamente apenas se identificaram como principais fontes as 

freguesias de Montijo, Alto Estanqueiro/Jardia, Atalaia e Sarilhos Grandes. O PDMM não caracteriza a 

localização e a extensão territorial da actividade no concelho. 

 
• Matadouro – Este ponto, identificado no PDM como factor de poluição, refere a existência no território 

Oeste do concelho, 10 unidades de preparação e transformação de carnes, das quais cinco possuem 

matadouro próprio localizadas na zona industrial do Seixalinho (Carmonti), na zona industrial das Barreiras 

(Isidoro), na zona industrial do Pau Queimado (Sincar e Raporal) e em Sarilhos Grandes (Valentim Dias & 

Filhos Lda.). 

 
Como fontes de poluição industrial, refiram-se: 

 
• Destilarias – O PDM no seu volume III, identifica estas unidades como uma fonte de poluição sazonal, 

situadas nas localidades de Craveiras do Norte – Pegões e Foros da Craveira do Norte – Pegões. 

 
• Emissão de Efluentes Gasosos – O PDMM identifica de uma forma genérica como origem destas fontes de 

poluição as unidades de fabrico de rações localizadas na Atalaia, baixa da Jardia, Alto Estanqueiro e 

Sarilhos Grandes e as unidades industriais de cortiça, maioritariamente localizadas nas freguesias de 

Montijo, Alto Estanqueiro/Jardia e Sarilhos Grandes. 

 
Os indicadores acima descritos foram alvo de um tratamento demasiado superficial em PDMM, principalmente face ao 

que se encontra actualmente estabelecido em instrumentos vinculativos, elaborados posteriormente ao mesmo. 

Importa, deste modo, rever este ponto de acordo com a legislação actual e planos em vigor. O PDMM deve não só 

inventariar os problemas e enunciar as estratégias para as por em prática tendo presente que as questões da poluição 

têm hoje em diversos domínios uma abordagem muito sectorial, onde a especialização impõe-se (p.ex. na recolha e 

tratamento de resíduos, no tratamento de esgotos, e na protecção de linhas de água e de lençóis freáticos), evoluindo 

para uma gestão ao nível intermunicipal em articulação com políticas de nível regional e nacional, interpelando 

também a responsabilidade dos Ministérios que tutelam todas estas actividades. 

4.3. Ruído 
 

O Volume III do Relatório do actual PDMM, lista os principais focos de poluição sonora do concelho, nomeadamente o 

tráfego rodoviário e aéreo, mas também grandes mercados e feiras ou mesmo suiniculturas. Este indicador ambiental é, 

hoje em dia e como se verifica pela legislação em vigor, considerado como um factor extremamente importante na 

aferição da qualidade de vida das populações, tal como o é a qualidade do ar. 
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Com o acentuado crescimento urbano e populacional que se tem feito sentir nos últimos anos, particularmente nas 

freguesias do Território Oeste do Concelho, surgiu a necessidade de identificar como evolui este indicador ambiental, 

principalmente após a construção da Ponte Vasco da Gama, em 1998. 

 
Tal como já havia sido diagnosticado em sede de PDMM, a circulação rodoviária é um dos grandes responsáveis pela 

produção de ruído e a abertura das grandes vias estruturantes rodoviárias veio, apesar de proporcionar um novo 

impulso no crescimento e desenvolvimento da cidade, agravar os níveis de poluição sonora com esta origem. 

 
Para fazer face a este problema crescente, e numa perspectiva de promover a qualidade ambiental do concelho e a 

melhoria da qualidade de vida da população, foi elaborada a Carta de Ruído do Concelho de Montijo (mapas 43 e 

44). 

 
Este documento, a incluir em sede de revisão do PDMM, foi elaborado com os objectivos: 

 
• Preservar zonas com níveis sonoros regulamentares. 

• Corrigir zonas com níveis sonoros não regulamentares. 

• Criar zonas sensíveis ou mistas com níveis sonoros compatíveis. 

 
Para tal, foi elaborado um modelo acústico tridimensional, segundo o qual se obtiveram as seguintes perspectivas de 

análise: 

 
• Níveis de ruído previstos pelo modelo num dado conjunto de pontos receptores, em particular junto das 

zonas mais críticas devido à sua sensibilidade ao ruído. 

• Mapas de ruído diurno e nocturno, considerando as principais fontes de ruído (grandes eixos viários, linhas 

ferroviárias e principais fontes de ruído industriais). 

 
As principais conclusões, que se apresentam muito sumariamente, remetem para um aumento das fontes emissoras de 

ruído, bem como da sua intensidade, principalmente no território oeste: 

 
• As principais fontes emissoras são os grandes eixos rodoviários. 

• As principais ocupações humanas localizam-se ao longo das grandes vias rodoviárias, o que provoca 

situações de incumprimento nas normas de ruído. 

• Os ruídos de fonte industrial não se expandem em demasia para além das respectivas áreas industriais. 

• Verifica-se um grande decréscimo na emissão de ruído no período nocturno, apesar de potencialmente 

existirem inúmeras situações de incumprimento. 
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Mapa nº 43 – Carta de ruído nocturno (território Oeste). 
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Mapa nº 44 – Carta de ruído nocturno (território Este). 
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4.4 - Qualidade do ar 
 

A Área Metropolitana de Lisboa (AML), encontra-se numa situação potencial de má qualidade do ar, uma vez que 

nesta área existe uma enorme concentração urbana e onde se verificam, à partida, valores elevados de emissões de 

gases poluentes. O Montijo situado na zona nordeste da AML, beneficia de uma menor concentração urbana que 

associada à direcção dominante dos ventos norte e nordeste asseguram melhor qualidade do ar.  

 
O actual PDMM refere a importância do cumprimento das normas de emissões por parte das unidades industriais, sem 

contudo referenciar a localização de eventuais actividades nesta situação.  

 
Deverão ser identificados os principais emissores presentes no concelho e quais os que são exteriores, mas com 

influência directa na qualidade do ar no concelho. Através de um pequeno estudo foram analisadas emissões 

poluentes no concelho de Montijo, divididas em duas classes; as emissões industriais e outras. Os poluentes analisados 

foram o Co2, NOx e o COV. 

 

         Gráfico nº 100 – Emissões poluentes no concelho de Montijo. 
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               Fonte: NAER. 
 

Refira-se, ainda, que existe um aumento das emissões difusas associadas ao tráfego automóvel, que importaria 

quantificar de forma localizada, permitindo, deste modo, tomar medidas para a melhoria do ar à escala da rua. 

Deverão ser identificados os pontos mais problemáticos em termos de qualidade do ar e ser elaborado um programa 

com vista à redução dos problemas nestes pontos e manutenção dos níveis nas restantes áreas. 

 

4.5 - Riscos ambientais 
 

4.5.1 - Incêndios 
 

Na sequência dos graves incêndios florestais que assolaram o país nos últimos três anos, tem sido promulgada 

abundante legislação destinada a atribuir responsabilidades à Administração Pública e aos particulares sobre a 

prevenção da eclosão de fogos. 
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No seguimento do Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho, espera-se que cada Câmara Municipal elabore um Plano 

Municipal de Combate a Incêndios Florestais (PMDCIF), baseado em dados sumariados na Carta de Risco de Incêndios 

Florestais (CRIF). Esta última Carta deve indicar, preferencialmente para cada quadrícula de 50x50 m2 ou menos, a 

classe de risco a que pertence, resultante da média ponderada de variáveis de risco agrupadas em quatro categorias 

— designadamente orografia, ocupação do solo, demografia e infra-estruturas. 

 

 Quadro nº 129 — Categorias das variáveis de risco. 

 
Orografia 

Declives 

Exposição 

 
 
Ocupação do Solo 

Inflamabilidade do coberto vegetal 

Proximidade à rede viária 

Proximidade à rede hidrográfica 

Demografia 
 

Densidade populacional 

Infraestruturas 
 

Número de postos de vigia donde é possível observar cada quadrícula 
      Fonte: GAPTEC. 

 

A carta de índice de risco de incêndio propriamente dita é obtida através da sobreposição das diversas cartas 

temáticas que tratam a referida informação, reclassificadas em função do seu contributo para o perigo potencial de 

incêndio. 

 

Escapa ao âmbito deste estudo realizar uma CRIF completa, embora os elementos disponíveis permitam uma razoável 

extrapolação. Não obstante, apresentamos em anexo a Carta de Inflamabilidade do coberto vegetal actual, 

elaborada a partir de fotointerpretações e trabalhos de campo (Junho 2005) identificadores da vegetação, e tendo a 

cada mancha de vegetação sido atribuído um índice, segundo a mesma metodologia seguida nos modelos de 

previsão de incêndios aplicados na maioria dos PMDCIF, cujo sumário simplificado (por omissão das densidades de 

coberto) pode ser observado no seguinte quadro, cujos índices variam entre 1 (muito inflamável) até 7 (pouco 

inflamável). 
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    Quadro nº 130 — Ocupação do solo e classes de inflamabilidade. 
Ocupação do solo Classe de Inflamabilidade 

Estuários - 

Salinas - 

Sapais - 

Landes e matagal 1 

Espaços florestais degradados 3 

Resinosas 3 

Floresta com mistura de várias espécies florestais 4 

Folhosas 4 
Terras ocupadas principalmente por agricultura com espaços naturais 
importantes 4 

Territórios agro-florestais 6 

Aeroportos 7 

Arrozais 7 

Culturas anuais associadas a culturas permanentes 7 

Espaços de actividades industriais, comerciais e de equipamentos gerais 7 

Estaleiros 7 

Infraestruturas da rede de auto-estradas e da rede ferroviária  7 

Pedreiras, zonas de extracção de areia, minas a céu aberto 7 

Perímetros regados 7 

Pomares 7 

Sistemas culturais e parcelares complexos 7 

Tecido urbano contínuo 7 

Tecido urbano descontínuo 7 

Vinhas 7 

Zonas de utilização agrícola fora dos perímetros florestais 7 
Fonte: GAPTEC. 

 

Esta carta coloca em especial evidência o risco de incêndio associado a espaços florestais degradados (isto é, 

povoamentos carentes de limpezas), a matas de resinosas (com particular destaque para o pinhal das Sesmarias), a 

matorrais e brenhas densas. É grato notar, todavia, que a maioria do território do concelho apresenta um índice de 

inflamabilidade moderado a baixo, conforme se pode constatar pelos seguintes valores: 

 

 Quadro nº 131 — Classes de inflamabilidade no concelho do Montijo. 

Classe de inflamabilidade N.º de manchas Total de hectares 

- 3 748 

1 1 93 

3 2 3 322 

4 3 14 682 

6 1 2 144 

7 14 13 824 
       Fonte: GAPTEC 

 

Apesar do panorama não inspirar preocupações do ponto de vista estrito da inflamabilidade, será necessário ter em 

conta que o risco de incêndio é dado não apenas por esta variável, mas também e sobretudo por variáveis como a 

distância às estradas, o número de postos de vigia, etc; e, por outro lado, que a proximidade das manchas florestais 

aos núcleos populacionais não só aumenta o risco de deflagração, como também os danos potenciais. Uma carta de 

inflamabilidade não basta para prever o risco de incêndio. 
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Este estudo deverá ser aprofundado em sede de revisão do PDMM, e integrado numa lógica de plano de acção 

preventivo de incêndios florestais, em conjunto com os serviços de segurança e protecção civil. 
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Figura nº 54 – Classes de inflamabilidade do concelho de Montijo – territórios Oeste e Este. 

 

 
                 Fonte: GAPTEC – Universidade Técnica de Lisboa. 
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4.5.2. Derrames poluentes 
 

Na sequência do que se encontra disposto no ponto “Principais focos de poluição”, encontram-se identificados alguns 

dos principais focos de poluição, alguns dos quais poderão constituir um potencial considerável de risco ambiental, em 

caso de acidente. 

Importa, no entanto, actualizar e aprofundar esta análise, de modo a perceber quais os reais perigos de desastre 

ambiental, ao nível de descargas perigosas, derrames, etc. 

 
Por outro lado, não se encontram identificados os riscos de acidente por fontes externas ao próprio concelho. Estando 

o território Oeste inserido no Estuário do Tejo e considerando que ao longo do mesmo se encontram localizadas 

inúmeras fontes potenciais de contaminação por descargas perigosas, e que o concelho se encontra abastecido por 

cursos de água superficiais com origem noutros concelhos e que há o risco de contaminação importa, em sede de 

revisão do PDMM, avaliar este tipo de riscos, não só ao nível de recursos hídricos, como de solos. 

 

4.6. Gestão de recursos hídricos 
 

O Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, em vigor desde 2001, é um documento com implicações directas no que diz 

respeito à gestão de recursos hídricos no concelho de Montijo, que se encontra na sua totalidade inserido na bacia 

hidrográfica do Rio Tejo. 

 
Os troços que confinam ou atravessam o concelho, bem como os sistemas aquíferos subterrâneos, devem, deste 

modo, ser alvo de medidas e política de gestão ambiental e de utilização em consonância com as directrizes 

constantes neste plano. 

. 
No território Oeste, o concelho insere-se plenamente no estuário do Tejo, sendo também atravessado por diversas valas 

drenantes. O território Este é atravessado pela Ribeira de Canha e pelo Rio Almansor, dois afluentes da sub-bacia do 

Rio Sorraia, bem como outras Ribeiras de menor importância. 

 

Os três principais indicadores que importam salientar neste capítulo, uma vez que não se encontram suficientemente 

desenvolvidos no PDMM, são: 

 
• Qualidade da água e suas utilizações. 

• Situações extremas – secas e cheias. 

• Disponibilidade de recursos hídricos. 

 

4.6.1 - Qualidade da água e suas utilizações 
 

A qualidade da água superficial na bacia hidrográfica do Rio Tejo é de um modo geral, má devido à poluição que se 

faz sentir de forma generalizada em todos os seus troços e afluentes. Esta bacia sofre, à partida de um condicionalismo 

formal, uma vez que é uma bacia internacional que, à passagem pela fronteira em Vila Velha de Ródão, faz entrar em 

Portugal um caudal extremamente poluído, que continua, em muitos casos a agravar-se, até à foz. 

 
No que diz respeito ao concelho de Montijo, refira-se que o território Oeste, tal como acontece com os restantes 

concelhos do arco ribeirinho sul do estuário do Tejo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada, constituem uma zona sensível, 
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segundo o DL n.º 152/97, de 19 de Junho, relativo às normas de recolha, tratamento e descarga de águas residuais em 

meio aquático, o que significa que a pressão sobre os recursos hídricos pela carga poluente que significam, obriga ao 

reforço dos sistemas de tratamento e descarga das águas residuais. 

 
Perante este enquadramento, torna-se de especial importância o facto de o Montijo, à data da elaboração do 

relatório do PBH, em 2001, não dispor de qualquer ETAR, lançando todos os efluentes domésticos e industriais 

directamente para o estuário ou valas drenantes. 

 
Com a construção da ETAR do Seixalinho, como referido anteriormente, segundo fonte dos SMAS, a percentagem de 

efluentes tratados aumentou para os cerca de 50%. Contudo, esta efectua apenas um tratamento primário, que será, 

em breve melhorado, mercê das obras em curso. 

 
No entanto, as inúmeras fontes de poluição tópica, algumas delas identificadas em sede de PBH, que são 

maioritariamente de origem industrial e que em grande medida contribuem para a poluição de todo o esteiro de 

Montijo e valas drenantes, bem como o crescimento urbano verificado sobretudo no Território Oeste, justificam um 

extenso trabalho de identificação dos problemas. Por outro lado, deverão ser definidas acções programáticas que vão 

no sentido de cumprir o disposto no PBH Tejo e no PROTAML, que indicam esta área como uma zona sensível e com 

características ambientais que importa preservar e melhorar, contribuindo para a melhoria da qualidade da água, 

para a preservação da biodiversidade e melhor aproveitamento humano do conjunto do Estuário do Tejo. 

 
No que diz respeito ao território Este, identificam-se os troços da Ribeira de Canha (por medições na Estação 

Hidrológica na Ponte de Canha) e do Rio Almansor (que atravessa também parcialmente a freguesia de Canha) como 

troços em que a qualidade biológica da água se situa entre a classe “Contaminada” e a “Fortemente Contaminada”, 

tal como consta em Relatório Final do PBH Tejo, contribuindo, deste modo, para a poluição dos troços ajusante da sub-

bacia do Rio Sorraia e Estuário do Tejo. 

 
Importa, em fase posterior de revisão, garantir a identificação exaustiva da situação dos recursos hídricos superficiais e 

de quais os condicionamentos ao seu uso, bem como as suas implicações ao nível da sustentabilidade ambiental dos 

habitats que suportam. Deverão ser tidos em conta: 

 
• Estuário do Tejo – esteiro de Montijo. 

• Valas drenantes para o Esteiro de Montijo. 

• Ribeira de Canha – troço parcial. 

• Rio Almansor – troço parcial. 

• Outras ribeiras de menor importância. 

 
Estes aspectos não se encontram supridos no actual PDMM, pelo que se justificaria o seu estudo e análise programática 

na presente revisão, com vista à melhoria das condições ambientais do concelho e à diversificação das utilizações dos 

recursos hídricos superficiais, que constituem um valoroso recurso natural que se encontra fortemente estrangulado no 

seu aproveitamento e que contribui para um défice ambiental na zona sensível do Estuário do Tejo, cujo valor em 

biodiversidade é sobejamente reconhecido. 

 

4.6.2 – Situações climáticas extremas 
 

O relatório do PDMM apresenta uma análise claramente insuficiente, quer ao nível previsional, quer ao nível preventivo 

das situações extremas relacionadas com os recursos hídricos, nomeadamente, as situações de cheia e de seca. 
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Deste modo, deverão, em sede de revisão do PDMM, ser ponderados os períodos de retorno destes fenómenos 

especialmente nas áreas já identificadas como pontos fracos na rede, bem como de áreas afectadas por fenómenos 

de cheia/seca. 

O PBH Tejo identifica como situação de potencial problema, o leito de cheia da Ribeira de Canha, que importa 

aprofundar e transpor para o futuro PDM. 

 
Para além disso, são conhecidos alguns problemas de cheia localizada em diversos pontos do território Oeste, que 

deverão ser abordados em conjunto com as redes de saneamento e escoamento pluvial, com vista à sua 

minimização, por forma a não criar nem perpetuar situações potencialmente gravosas para a população e suas 

habitações. 

 
Esta é, por exemplo, uma situação recorrente no centro da cidade de Montijo, uma vez que há áreas de cota 

extremamente baixa (bairro dos Pescadores, Av. dos Pescadores, etc) cuja rede de drenagem pluvial não é suficiente 

para escoar a água em situações de grande concentração de pluviosidade, quando aliada à ocorrência de preia-

mar. Isto resulta na inundação de toda esta área do centro da cidade. 

Estes tipos de ocorrências deverão ser identificadas e deverá ser tido em conta este aspecto nos espaços urbanos 

emergentes, de modo a não agravar o problema. 

 
No que diz respeito ao fenómeno de seca, este deverá ser considerado, principalmente, em sectores de actividade 

económica, como a agricultura, mais facilmente afectadas por este problema, uma vez que não são, a este nível, 

conhecidos outros tipos de fragilidade no abastecimento público doméstico ou industrial. 

 
Deverá ser estudada a possibilidade e tendência de ocorrência de períodos de seca prolongada, nomeadamente no 

Território Este, cuja estrutura económica depende em maior medida do sector primário e cujas condições naturais 

poderão ter maior tendência para registar características de interioridade estando, tendencialmente deste modo, mais 

sujeito a este fenómeno. 
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1 - OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO A ADOPTAR 
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1.1 - Objectivos a considerar na Revisão do PDM do Montijo 
 

Volvidos que são mais de 10 anos de vigência do 1.º Plano Director Municipal do Montijo (publicado em Diário da 

República de 1 de Fevereiro de 1997), a sua revisão com a tramitação imposta pela lei é um processo pesado e 

moroso, no entanto espera-se que possa vir a ser significativamente melhorado em resultado das alterações 

decorrentes da publicação do Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro, permitindo um trabalho mais célere, mais 

lógico e mais eficiente, quer na vertente técnica e administrativa, quer na esfera da decisão política. 

 
Atendendo ao facto de estarmos a rever o PDMM existente e não a elaborar um PDM de raiz, há portanto que 

aproveitar estudos e análises de caracterização temática em domínios relativamente invariantes e concentrar a 

atenção nos capítulos mais dinâmicos onde se impõem actualizações e mesmo alterações de fundo. A título de 

exemplo, refira-se o caso da Ponte Vasco da Gama: embora em 1997 já estivesse em construção, na formulação do 

PDM esta obra estrutural foi apenas considerada como uma hipótese. O dimensionamento das áreas urbanizáveis foi 

suficiente para corresponder à procura gerada pelas novas acessibilidades, no entanto os instrumentos de gestão 

territorial não permitem ao Município assegurar a disponibilização do solo para a urbanização em tempo útil e a preços 

razoáveis, ficando o desenvolvimento urbano dependente dos preços impostos pelos proprietários. Os preços 

excessivos do solo urbanizável são um constrangimento grave ao correcto ordenamento do território. Para a zona 

central da cidade, que configura o seu centro originário e histórico, o regulamento do actual PDMM contém erros 

materiais que impedem a sua normal reabilitação, restauro e renovação, não obstante isso ser um dos objectivos 

centrais do plano. O problema deve-se ao facto do regulamento remeter para a elaboração de planos de pormenor, 

os quais fatalmente teriam que proceder a uma alteração/correcção do próprio PDM através de um procedimento 

extraordinariamente lento e sinuoso na sua burocracia. A nova alteração ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, 

no n.º 2 do art.º 85, dá uma possibilidade para se poder evoluir na construção de uma solução para este problema. 

 
No que diz respeito ao espaço rústico pretende-se favorecer as explorações florestais e agrícolas, a par de uma melhor 

estruturação fundiária, organização dos centros operacionais de lavoura, criação de conforto para a habitação dos 

agricultores e fomento do melhoramento dos infra-estruturas de apoio à actividade agro-florestal. A localização de 

pólos industriais e de unidades turísticas deve também merecer um estudo no sentido de equacionar respostas ao 

desenvolvimento da actividade económica nestes sectores. 

 
O “relatório de avaliação da execução” é o primeiro documento do processo de revisão do PDMM, desenvolvendo 

uma reflexão crítica sobre os seus conteúdos, comparando-os com dinâmicas territoriais observadas no concelho. 

Pretende-se, com a elaboração deste relatório, avaliar o grau de eficácia deste instrumento de planeamento, 

detectar eventuais erros, omissões, conteúdos deslocados ou desactualizados, colmatar lacunas e proceder a uma 

actualização de ideias e de conceitos que correspondam aos objectivos que a Câmara Municipal e a Assembleia 

Municipal configuram para o futuro do Concelho, num horizonte de 10 anos. 

 
Em linhas gerais espera-se que a revisão do PDMM configure uma estratégia de planeamento territorial que conduza a 

uma correcta salvaguarda e valorização dos recursos naturais, à eficiente condução da exploração florestal, ao 

ordenamento estruturado das explorações agrícolas e a uma disciplinada e arquitectonicamente bem conseguida 

expansão e valorização dos aglomerados e do sistema urbano em geral. 

 
A cidade do Montijo e as freguesias que a envolvem beneficiam de uma localização de primeira centralidade na 

geografia da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Esta potencialidade deve reflectir-se nas novas ideias que vão 

informar a revisão do PDMM, colocando toda o território Oeste do concelho do Montijo no nível hierárquico 
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correspondente à sua geografia real. Felizmente, este concelho caracteriza-se por ter uma base territorial e social 

saudável sem as patologias que afectam parte da AML. A coesão social, a base económica de sustentação e as 

potencialidades de desenvolvimento conferem ao Montijo qualidades apreciáveis que justificam uma visão optimista e 

esperançosa do seu futuro. 

 
O novo PDMM deve ser concebido como um instrumento de fomento do desenvolvimento económico e bem-estar das 

famílias e das empresas residentes e promover uma oferta de espaços e de redes de serviços e equipamentos que 

tornem o Concelho atractivo e competitivo a um nível regional, nacional e internacional. Justifica-se que o Montijo seja 

considerado, em primeira linha, para receber serviços e equipamentos que exigem uma elevada centralidade e que a 

cidade de Lisboa não suporta. O planeamento do território deve ser informado com rigor, pensado com ambição 

visionária mas também com consciência das limitações reais, sem correr riscos e entrar em aventuras improvidentes. 

Acima de tudo, compete ao PDM responder às necessidades e aos desejos dos munícipes nos quais se inscrevem 

naturalmente os sonhos que envolvem a afirmação da vida e a construção do futuro, alicerçados numa identidade 

cultural. 

 
É altura de definir novos objectivos, explorar oportunidades e lançar ideias no sentido de acentuar e valorizar o centro 

cívico de cada uma das freguesias; é também pertinente procurar modelos de habitação mais diversificados para 

enriquecer e estabilizar o tecido urbano, contrariando os PDM de 1.ª geração na medida em que foram indutores de 

uniformizações e repetições arquitectonicamente empobrecedoras. A diversificação imaginativa e criativa é 

necessária para dar suporte à promoção imobiliária, conduzindo-a para novos mercados alvo e atraindo para o 

Montijo novos habitantes e investimentos que incrementem o desenvolvimento socio-económico. 

 
A maior disponibilização do solo para a sua função social, cumprindo o seu sentido útil para habitação e para as 

actividades económicas contrariando comportamentos especulativos deve ser também uma finalidade do PDM, a par 

de criar uma base de confiança, de responsabilização, de descentralização, de simplificação e de direito com base 

na justiça, na razão, no conhecimento e no respeito pelas tradições culturais da população do Montijo. 

 
A urbanização programada e a contratualização aplicadas à gestão fundiária são um desafio a que o PDM deve 

responder no sentido de permitir ao Município um efectivo controlo da prossecução e plena realização dos objectivos 

assumidos no plano. É pertinente apostar no desenvolvimento dos instrumentos de gestão territorial para 

implementação dos planos territoriais com maior iniciativa e protagonismo do Município, assumindo este a marcação 

dos tempos e a função dinamizadora dos empreendimentos marcantes da expansão urbana e disciplinadores do 

mercado imobiliário. 

 
Num momento de grandes transformações relativamente à transferência de competências da Administração Central 

para os Municípios, a elaboração dos PDM de 2.ª geração deve contribuir para este avanço descentralizador. 

Compete ao PDM desenvolver uma visão integrada do sistema territorial do concelho de modo a relacionar e conjugar 

as funções e os contributos dos diversos serviços na medida em que tenham implicações territoriais que necessitem de 

ser articuladas e ajustadas em termos de localização, dimensionamento, área de influência, acessibilidade, controlo 

ambiental, expressão arquitectónica e paisagística, sustentabilidade económica e enquadramento social. 

 

A descontinuidade territorial do concelho do Montijo e as características e necessidades de desenvolvimento distintas 

do território Este e do território Oeste introduzem uma maior complexidade no planeamento, não só em termos de 

representação cartográfica, mas sobretudo na articulação das orientações programáticas e estratégicas para as duas 

zonas, com usos do solo e dinâmicas territoriais muito diferentes. O Plano Director Municipal do Montijo deve também 

atender ao espaço intercalar dos concelhos limítrofes. 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      344 

 

O território Oeste, de mais pequena dimensão territorial, é a mais densamente urbanizada e povoada, sujeita a fortes 

dinâmicas de crescimento, exigindo instrumentos de planeamento de maior escala. Quanto ao território Este, 

dominantemente rústica, localizada nas franjas da Área Metropolitana de Lisboa, necessita essencialmente de um 

trabalho de estabilização dos pequenos núcleos urbanos existentes e, porventura, de uma definição clara de eventuais 

urbanizações para uso turístico ou de segunda residência, considerando a crescente articulação entre o sector do 

turismo e a segunda habitação. A estabilização dos espaços silvestres e dos espaços agrícolas remete para a 

configuração das empresas agro-florestais e de sistemas de apoio às explorações, tendo em conta as necessidades 

dos agricultores e dos empresários florestais instalados no concelho.  

 

As dinâmicas dos espaços rústicos dependem muito da estrutura cadastral e da estabilização activa dos usos. No caso 

concreto da agricultura, o planeamento do território não pode eximir-se do objectivo de contribuir para configurar e 

fomentar explorações agrícolas economicamente viáveis ou, pelo menos, com um sentido existencial na vida concreta 

do agricultor. No concelho do Montijo existem muitas explorações agrícolas familiares de pequena e muito pequena 

dimensão, as quais, embora não tenham expressão nas estatísticas da produção agrícola nacional dirigida aos 

grandes mercados, têm um significado determinante na vida das famílias em causa, mesmo na sua economia 

doméstica, onde a habitação e o quintal são alicerces da sustentação do agregado familiar. 

 
A revisão do PDMM deve observar a realidade específica de cada território do concelho e a forma concreta como as 

pessoas se apropriam do mesmo, equacionando políticas de solos que melhorem as condições de vida e de trabalho 

das populações naquilo que depende das atribuições e competências municipais, definindo, deste modo, os grandes 

desígnios para a sua revisão: 

 

• Contribuir para uma estabilização do uso do solo, observando o seu sentido útil e a função social da 

propriedade, assegurando a disponibilização correcta/justa do território para satisfazer as necessidades da 

população e das empresas no respeito pela salvaguarda dos valores naturais, pela qualidade ambiental e 

contrariando comportamentos especulativos; 

 

• Diferenciação da base económica, contextualizando e segmentando a economia associada às 

explorações agrícolas e florestais, às exigências de localização e infra-estruturação das unidades industriais, 

aos requisitos que assistem a uma normal expansão urbana dos aglomerados e ao enquadramento 

institucional das áreas classificadas onde há valores naturais únicos a proteger, alicerçando uma política 

de solos que fomente a correcta localização de empresas no concelho em condições competitivas, 

procurando atrair especialmente empresas de capital intensivo em conhecimento e tecnologia, 

valorizando o seu potencial humano e reduzindo os custos de contexto associados ao processo de 

instalação e relocalização de empresas;  

 

• Qualificação urbanística e arquitectónica dos aglomerados urbanos, contribuindo para a consolidação 

dos tecidos existentes, observando em particular a recuperação dos núcleos históricos. Adopção de uma 

gestão urbanística com base em modelos de urbanização programada e contratualizada que promova a 

configuração da rede urbana com base num modelo policêntrico, reforçando a identidade dos 

aglomerados e freguesias existentes e a ligação entre os dois territórios do concelho; 

 

• Desenvolver os estudos de planificação das redes de infra-estruturas e de equipamentos colectivos, de 

modo a torná-las mais eficientes, económicas e acessíveis; 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      345 

 

• Criar uma estratégia para a implementação do PDMM, acompanhada de um modelo de monitorização 

da sua aplicação e coordenação articuladas entre as várias políticas de ordenamento do território. 

 

O novo PDM do Montijo deve estar em sintonia com a vontade política da autarquia, de forma a dar cumprimento aos 

objectivos programáticos sufragados no acto eleitoral. Para tal é importante distinguir nos seus conteúdos o que é 

informação técnica objectiva, o que são soluções da responsabilidade profissional dos urbanistas, o que é matéria de 

decisão política da autarquia e o que são condicionantes estabelecidas pelo poder político do Estado. Nos conteúdos 

do PDM devem ainda diferenciar-se claramente: a base garantística, mais estável, considerando regras gerais que 

dizem respeito a todas as entidades públicas e privadas; as questões estritamente municipais, extremamente flexíveis, 

que não interferem com direitos de terceiros; as acções do Estado, respeitantes aos empreendimentos da 

responsabilidade da Administração Central; e o nível estratégico. 
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1 - PARTICIPAÇÃO PÚBLICA 
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1.1 - Participação pública no processo de revisão do Plano Director 
Municipal de Montijo 
 

Procurar-se-á apresentar neste ponto a experiência ao nível da participação pública no processo de revisão do PDM 

de Montijo em curso. 

Assim, até final de Agosto de 2007 foram recepcionados 107 requerimentos/sugestões, cuja distribuição se caracteriza 

através dos quadros e gráficos seguintes.  

 

     Gráfico nº 101 – Requerimentos / Sugestões apresentadas pelos munícipes por freguesia e território. 

16%

10%

13%

20%

19%

9%

7%
6%

Montijo Afonsoeiro Atalaia Alto est./Jardia

Sarilhos Grandes Canha Pegões Stº Isidro Pegões

22%

78%

Território Este Território Oeste  
Fonte: CMM. 

 

Como se pode observar, o território Oeste obteve maior número de requerimentos (84 sugestões), sendo as freguesias 

do Alto Estanqueiro / Jardia e Sarilhos Grandes as que contaram com maior participação, contabilizando 22 e 20 

requerimentos/sugestões, respectivamente. 

 
Para o território Este apenas deram entrada 24 requerimentos, registando a freguesia de Canha o maior número (10), 

seguida da freguesia de Pegões (8) e por último Stº Isidro com apenas 6 requerimentos/sugestões. 

 
Tentou-se, ainda, ter uma noção de quem participou neste processo, registando-se que 80% dos contributos provêm de 

particulares e 20% distribuem-se por associações e outras entidades. 

 

           Gráfico nº 102 – Sugestões por grupos de participantes. 

80%
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           Fonte: CMM. 
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Analisando agora quais os temas mais abordados pelos munícipes, verifica-se que a viabilidade de construção é a 

questão central de 41% das sugestões, solicitando a mudança de classificação do uso do solo para urbano. Sobre este 

aspecto destaca-se o aparecimento de vários requerimentos/sugestões, solicitando a permissão para a construção de 

habitação própria (8%), com relevância para as freguesias do Alto Estanqueiro/Jardia e Atalaia, bem como, a 

existência de algumas sugestões de mudança de classificação de uso do solo, para efeito de viabilidade de unidades 

de turismo (3%) em propriedades de grandes dimensões situadas nas freguesias do território Este. 

 
Relativamente às sugestões de acordo com o uso actual dos terrenos, apresenta-se a expressão territorializada dos 

requerimentos/sugestões recolhidos (mapas nº 45 e 46), salientando-se que 77% destes se relacionam com áreas cuja 

definição de uso é agrícola, sendo 72% relacionadas com parcelas de terreno onde se verifica a ocorrência de 

condicionantes RAN, REN ou RAN e REN. 

 
Quadro nº 132 – Temas mais abordados pelos munícipes. 

Freguesias Urbano Industrial Industria 
Extractiva 

Uso 
Misto Turismo Edificação 

Nova 
Desafectação 

Condicionantes 
Outras32 

Pretensões Indefinido33 

Território Oeste 43 7 0 4 0 8 3 20 4 

Afonsoeiro 3 2  3    3 1 
Alto estanqueiro/ 
Jardia 12 2    5  3 1 

Atalaia 7     3 2 2  

Montijo 8 1  1    6 1 

Sarilhos Grandes 13 2     1 6 1 

Território Este 7 8 2 2 4 1 0 4 0 

Canha 3 4   2   2  

Pegões 2 2 1 2    2  

Stº Isidro Pegões 2 2 1  2 1    

Concelho 50 15 2 6 4 9 3 24 4 
Fonte: CMM. 

 

      Quadro nº 133 – Sugestões de acordo com o uso actual dos terrenos. 

Freguesias Espaço 
Urbano 

Espaço 
Industrial 

Espaço 
Agrícola/Florestal 

Condicionantes Âmbito34 
Geral 

RAN REN  

Território Oeste 12 2 68 21 36 7 

Afonsoeiro 2 1 8  2 1 

Alto Estanqueiro/Jardia 1 1 20 9 14 1 

Atalaia 3  10 2 5 1 

Montijo 5  9 2 6 3 

Sarilhos Grandes 1  21 8 9 1 

Território Este 1 2 22 3 5 3 

Canha 1 1 8 3 5 1 

Pegões   8   1 

Stº Isidro Pegões  1 6   1 

Concelho 13 4 90 24 41 10 
   Fonte: CMM. 

 

                                                 
32 Casos muito específicos ou onde o proprietário não é claro quanto ao pretendido. 
33 Processos incompletos ou simples propostas descritivas. 
34 Proposta de âmbito geral para uma determinada zona ou parcelas de terreno com dificuldade em localizar devido á falta de elementos no processo. 
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Mapa nº 45 – Participação pública (território Oeste). 
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Mapa nº 46 – Participação pública (território Este). 
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2 - CRÍTICA AO REGULAMENTO DO PDMM 
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2.1 - Avaliação do Plano Director Municipal do Montijo 
 

O PDM do Montijo foi ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/97, de 16 de Dezembro de 1996, 

publicada em Diário da República, de 1 de Fevereiro de 1997, no âmbito de um regime jurídico que foi entretanto 

revogado35, devendo a revisão do PDM ser enquadrada pelos princípios e normas decorrentes da Lei n.º 48/98, de 11 

de Agosto, que estabelece as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo, e do Decreto-Lei n.º 

380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, com as alterações 

decorrentes do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, e de demais legislação no domínio do urbanismo, 

designadamente o regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e respectiva legislação complementar. 

 
Desenvolvido na primeira parte da década de 90 e aprovado pela Assembleia Municipal do Montijo em Outubro de 

1995, trata-se de um plano relativamente recente (note-se que os primeiros PDM datam de meados da década de 80, 

tendo sido na sua grande maioria ratificados entre 1992 e 1995).  

 
Após dez anos de vigência e no âmbito da sua revisão, importa proceder à avaliação do PDM em vigor, abrangendo 

as seguintes vertentes: 

 

2.1.1 - Apreciação técnica, nas vertentes jurídica e urbanística 
 

• Verificação da legalidade das propostas, ao nível dos diferentes regimes jurídicos (legislação de ordenamento do 

território e urbanismo, servidões e restrições de utilidade pública, obras públicas, agricultura, florestas, ambiente e 

conservação da natureza, etc.). 

• Verificação dos cálculos e estimativas, designadamente aqueles que poderão ser cotejados com os indicadores 

publicados em 1999 (Recenseamento Geral da Agricultura) e 2001 (Recenseamento Geral da População e 

Habitação, Inventário Florestal Nacional). 

• Avaliação da eficácia e do grau de alcance dos objectivos identificados pelo PDM. 

• Avaliação da coerência entre os diferentes objectivos e entre as diversas acções propostas para a sua 

concretização, em especial no que respeita a outros programas municipais e estatais (por exemplo, o regime 

especial de controlo de alteração do uso — travessia Vasco da Gama). 

• Avaliação dos meios disponíveis e mobilizáveis para a implementação do Plano, nomeadamente no que 

concerne à sua adequação aos objectivos definidos. 

 

2.1.2 - Apreciação do mérito e da qualidade das soluções propostas e das 
estratégias de desenvolvimento territorial para o Montijo. 
 

O presente capítulo visa responder à primeira vertente considerada, centrando-se na avaliação crítica do 

Regulamento do PDM e da cartografia fundamental associada, relativamente aos aspectos que forçosamente 

deverão ser corrigidos ou eliminados numa próxima revisão. 

 
A revisão do actual PDM deve também ser precedida de uma avaliação das bases de informação disponíveis, de 

modo a suprir eventuais deficiências, e, se necessário, proceder à obtenção de nova informação. Nomeadamente, é 

essencial possuir cartografia actualizada e a uma escala adequada ao detalhe que se pretende atingir no Plano. 

                                                 
35 Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 211/92, de 8 de Outubro. 
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Nesse sentido, a Câmara Municipal do Montijo já deliberou lançar o concurso público para a actualização da 

cartografia do concelho em base digital. 

 

2.2 - Regulamento do Plano Director Municipal do Montijo 
 

1 — Introdução, 2 — Constituição do Plano Director Municipal do Montijo, 3 — Consulta do Plano 
Director Municipal do Montijo e 4 — Princípios gerais 
 

Não se vê justificação para a existência dos pontos prévios 1 (“Introdução”), 2 (“Constituição do Plano Director 

Municipal do Montijo”), 3 (“Consulta do Plano Director Municipal do Montijo”) e 4 (“Princípios gerais”), cujo conteúdo 

deverá ser eliminado (no caso dos três primeiros pontos) ou incorporado num artigo do Título I (ponto 4), com uma 

redacção necessariamente condensada e adaptada do ponto de vista jurídico.  

 

Os pontos a eliminar, que não possuem um conteúdo imperativo, têm mais cabimento em documentos de informação 

e divulgação do Plano, devendo ser, com vantagem, redigidos em diferentes versões para os vários público-alvo 

(técnicos de urbanismo, arquitectura e engenharia, empreendedores imobiliários e de equipamentos públicos, público 

em geral, estabelecimentos de ensino, entre outros). Com efeito, os princípios constantes do ponto 4 (“Princípios 

gerais”) do preâmbulo do Regulamento traduzem apenas o modus faciendi do planeador, e não os objectivos 

prosseguidos pelo município que têm tradução concreta num PDM. 

 
No seu espaço preambular, o Regulamento do PDM deve conter as seguintes referências:  

• Situação do Plano no âmbito do sistema de gestão territorial e do conjunto de normativas aplicáveis ao 

ordenamento do território. 

• Definição dos objectivos do Plano, tendo em consideração as estratégias municipais de desenvolvimento socio-

económico, salvaguarda dos recursos naturais e valorização da paisagem. 

• Enquadramento das acções do Plano face aos seus objectivos e meios, designadamente no que respeita à sua 

interligação com outros instrumentos de política nacional e municipal complementares (plano municipal de 

defesa da floresta, etc.). 

 
Os objectivos do Plano devem ter um conteúdo substantivo muito concreto, e não um carácter vago de enunciados 

evidentes como os que constam do Anexo III (“Manual de apoio à gestão”). Não faz sentido que se preconize, por 

exemplo, “contribuir para a qualificação da península de Setúbal”, sendo certo que o contrário (contribuir para a sua 

desqualificação) não seria de forma alguma admissível. Esta questão lógica é da maior pertinência para obstar a uma 

degradação da linguagem instrumental do planeamento do território, cada vez mais inquinada por um discurso de 

lugares comuns. 

 

2.2.1 - Título I 
Disposições Gerais, Constituição e Definições 
 

Capítulo I (Disposições gerais) 

Artigo 1.º (Âmbito territorial) 

 
O art.º 1.º beneficiaria de uma clarificação do seu conteúdo. Em alternativa, este artigo poderia, simplesmente, referir 

“o PDM do Montijo aplica-se a todo o território concelhio, como tal definido nos termos da lei e representado na 

cartografia do Plano”. Repare-se também que não é apenas o Regulamento que se aplica ao concelho do Montijo, 

mas sim todos os elementos fundamentais do PDM. 
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Artigo 2.º (Âmbito de aplicação e regime) 

 
O disposto nos n.os 2, 3 e 5 está desactualizado, pelo que deve ser revisto no quadro do novo regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial.  

 
O n.º 4, que remete para o Decreto-Lei n.º 100/84, de 29 de Março, diploma entretanto revogado, é a demonstração 

de que o PDM não deve fazer remissões para a lei geral, sob pena de sofrer desactualizações ou de ser simplesmente 

redundante. Acresce que este número omite a referência a outra legislação relativa às competências das câmaras 

municipais, as quais são também regulamentadas por este PDM, nomeadamente relativas aos usos e actividades 

desenvolvidos em espaço rústico. A distribuição de competências sobre a gestão do território é de tal forma labiríntica 

e disfuncional, que exige uma profunda revisão do sistema, para que os PDM se tornem operacionais. 

 
Por outro lado, não se pode concordar com a referência parcial, como “elementos indissociáveis do Regulamento”, de 

algumas das plantas fundamentais mencionadas no artigo seguinte, levando a crer que as outras plantas são 

dissociáveis. 

 

Capítulo II (Constituição e definições) 

Artigo 3.º (Constituição) 
 

A enumeração dos elementos que constituem o PDM deverá assentar numa divisão primária entre peças 

fundamentais, que compõe o Plano, e peças complementares, que o acompanham. A descrição das peças 

desenhadas deve ater-se aos elementos fundamentais constituintes do PDM, ou seja, Planta de Ordenamento e Planta 

de Condicionantes, sendo desnecessário evocar os demais elementos não publicados que o acompanham. 

 

Artigo 4.º (Definições) 

 

As definições estabelecidas no n.º 2 devem ser revistas de acordo com o Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e 

restante quadro legal em vigor, e ser igualmente objecto de uma fundamentação técnica e conceptual.  

 
Note-se, por exemplo, que o conceito de classe de espaço (a)) se refere a “uma área com uso geral dominante”, sem, 

no entanto, considerar a diversidade de categorias que, mantendo o seu uso específico, estabelecem relações de 

dependência e de demarcação do uso dominante. Ao não considerar e controlar esta diversidade, cada classe tende 

para um único uso regulamentado, perdendo-se a operacionalidade das categorias de espaço. Acresce que o 

disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 não se articula com as classes e categorias de espaço enunciadas nos art.os 5.º e 

6.º, existindo uma incongruência teórica. 

 

O conceito de perímetro urbano (c)) é um operador de gestão urbanística determinado pelo plano de urbanização do 

aglomerado, não podendo incluir o espaço urbanizável em sentido lato, entendido como espaço disponível para se 

proceder às escolhas das zonas de expansão urbana. Dentro do perímetro urbano consideram-se apenas as zonas de 

expansão já seleccionadas e programadas para receber as infra-estruturas e as operações de loteamento, de acordo 

com o desenho urbano definido em PU O problema do rigor dos perímetros urbanos e das políticas de contenção dos 

mesmos depende do conceito de área urbana programada e da sua operacionalidade.  

 
Se a densidade líquida máxima (f)) tem algum sentido num PDM, embora só seja controlável ao nível de um urbanismo 

mais fino, a uma escala superior, já a parametrização da densidade global máxima (e)) não será validável num plano 
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a esta escala, funcionando como um indicador cego, que apenas serve para legitimar os níveis máximos que 

estabelece, sendo necessário avaliar as duas definições de densidade e a sua importância na caracterização das 

operações urbanísticas, considerando mesmo a exclusão da alínea e). 

 
De entre as alíneas que requerem uma redefinição ressaltam também as seguintes: “índice de ocupação ou de 

implantação máximo” (g)), “índice de utilização” (h)), que deve ser compatibilizado com o conceito do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação, “índice de impermeabilização máximo” (j)) e “número de pisos máximo” (k)). 

Por outro lado, observa-se que apenas são estabelecidas definições para as questões relacionadas com a edificação 

e a gestão dos espaços urbanos, carecendo de entradas respeitantes aos espaços rústicos ou a outras actividades, 

como o turismo, indústria, etc., cuja terminologia é mencionada noutros capítulos do PDM. 

 

2.2.2 - Título II 
Classes e Categorias de Espaço 
 

Capítulo I (Classes e categorias de espaço) 

Artigo 5.º (Classes de espaço) 

 
O quadro taxonómico a adoptar no PDM não deve ser elaborado a priori, antes deve corresponder às exigências da 

classificação analítica e propositiva que resulta da observação factual e casuística da realidade territorial em causa. 

Acresce que não é tanto o espaço territorial em si que é objecto de classificação, mas o uso do solo, o qual 

corresponde ao sentido útil que sustenta a relação de apropriação que a sociedade estabelece com determinado 

espaço territorial. A classificação seguida no PDM do Montijo afigura-se demasiado desagregada, sendo aconselhável 

a adopção de uma classificação dos usos do solo, o menos complexa possível, remetendo uma maior decomposição 

nos planos que actuam a uma escala superior. 

 
O Decreto-lei n.º 380/99 distingue apenas duas classes nos planos municipais de ordenamento do território (PMOT): “solo 

rural”, com reconhecida vocação para a agricultura, pecuária, floresta, actividade mineral, protecção natural, lazer, 

ou ocupação por infra-estruturas que não confiram estatuto de solo urbano, do “solo urbano”, com reconhecida 

vocação para a urbanização e edificação, já concretizadas ou programáveis (n.º 2 do art. 72.º). A reclassificação do 

solo rural como solo urbano apenas é admitida face a uma necessidade comprovada justificada pela dinâmica 

demográfica, desenvolvimento económico e social e indispensabilidade de qualificação urbanística (n.º 3 do art. 72.º).  

 
Esta ordem taxonómica é, porém, incorrecta. Os conceitos de classe e de categoria surgem na literatura urbanística 

pela primeira vez no I volume das Normas Urbanísticas, e não se compaginam com os critérios dispostos no Decreto-Lei 

n.º 380/99. A dicotomia “solo rústico” versus “solo urbano” está relacionada essencialmente com a divisão da 

propriedade e com a sua articulação com a rede de infra-estruturas, não tendo propriamente a ver com as classes e 

categorias de uso do solo. O legislador não apreendeu estes conceitos, criando uma grande confusão. 

 
Este artigo do Regulamento do PDM, bem como o seguinte, não estabelece uma organização das classes e das 

categorias de uso coerente, quer com o estabelecido na lei, quer com os conceitos técnicos comummente aceites, 

merecendo os seguintes reparos: 

 
• As classes de espaço do Regulamento deverão ser reconfiguradas e algumas delas convertidas em categorias. 

• De acordo com a legislação em vigor, deverão distinguir-se duas classes de espaço: “solo rural” e “solo urbano”. 

Aqui, a própria legislação utiliza de forma errónea o conceito de classe, porquanto o espaço rústico não constitui 

uma classe de uso, mas sim um estatuto jurídico que se caracteriza por propriedades que nunca foram objecto de 



Relatório fundamentado de avaliação da execução do Plano Director Municipal de Montijo 
 

Câmara Municipal de Montijo      357 

uma operação de loteamento, contrapondo-se, portanto, aos espaços urbanos, aqui entendidos como 

adjectivação de espaços loteados. Dentro de uma categoria de uso urbano podem coexistir espaços 

urbanizados, isto é, loteados, e espaços rústicos, que não foram ainda loteados, podendo mesmo nunca vir a sê-

lo, mas que são parte integrante de um perímetro urbano constituído. 

• As “classes de espaço” são estabelecidas não em função dos “usos dominantes e preferenciais”, mas sim do uso 

da categoria dominante. Por exemplo, numa zona demarcada como “florestal”, a categoria dominante é a 

florestal, mas poderão coexistir outras categorias dominadas. 

• As classes “espaços agro-florestal”, “espaço aquícola” e “espaço afecto a instalação de interesse público” 

deverão ser eliminadas e incorporadas nas restantes classes. Eventualmente, poder-se-ia aceitar a criação de 

uma categoria de espaços naturais que incorporariam as zonas de sapal do estuário do Tejo, presentemente 

incluídas na “área ribeirinha”. 

• Não tem sentido conferir o estatuto de classe ou de categoria de uso do solo ao “espaço verde urbano”, uma vez 

que, quando muito, se está perante uma ordem funcional dentro da categoria de uso urbano36. 

• Ao demarcar uma classe de uso urbano, dentro desta, para além das categorias de uso urbano, que poderão ser 

diversas, existirão eventualmente superfícies afectas a categorias de uso agrícola, zonas únicas ou categorias de 

uso florestal. 

• O entendimento do território tece-se nas relações de vizinhança, de composição paisagística e de articulação 

funcional entre as diversas categorias que estruturam a especificidade da classe materializada na singularidade 

do sítio. Acresce que os usos não-urbanos dentro da classe de uso urbano, como o agrícola, florestal ou zonas 

únicas, envolvem sempre pesadas menos-valias que o planeamento tem dificuldade em compensar. A 

manutenção desses usos marginais ao uso urbano só é possível quando estes estejam apoiados numa base de 

sustentação associada ao uso urbano. Pode dizer-se que os usos não-urbanos carecem de ter um estatuto 

estruturante do uso urbano para se justificarem e poderem permanecer dentro da classe de uso urbano. 

 

Artigo 6.º (Categorias de espaço) 

 
A redacção do n.º 1 deste artigo é algo confusa e deverá ser readaptada ao regime actualmente em vigor. No 

tocante às “categorias” presentes no n.º 2, estas são passíveis de discriminação noutros níveis de planeamento, 

designadamente através de planos de urbanização e de pormenor (ver, por exemplo, art.os 88.º e 91.º do Decreto-Lei 

n.º 380/99), planos de gestão florestal, etc. 

As classes não fazem uma determinação específica do uso do solo, mas sim a agregação de um conjunto de uma ou 

mais categorias de uso, sendo a este nível, o da categoria, que se identificam os usos existentes e se regulamenta 

efectivamente o uso proposto. 

 
Se o espaço urbano é uma categoria de uso (todas as categorias poderão vir a constituir classes e, como tal, podem 

também caracterizar uma classe), já o espaço urbanizável não é nem categoria nem classe, devendo ser identificado 

pelo uso actual, que pode ser alterado para uso urbano. Ao contrário do espaço verde urbano, o espaço industrial e 

mesmo o espaço turístico podem ser tomados como categorias de uso associadas ou próximas do uso urbano. Os 

espaços vazios, abandonados, sem uso definido, devem ser encarados como patologias sócio-territoriais. 

 

 

                                                 
36 É importante distinguir os diversos tipos de zonamento. Na sua origem, o zonning procedeu ao desdobramento por ordens funcionais, mas também 

pode corresponder a unidades de bairro, demarcadas no tecido urbano, por razões que se prendem com a articulação entre o plano geral de 

urbanização e os planos de pormenor de unidades operativas. 
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Capítulo II (Hierarquia das redes urbanas) 

Artigo 7.º (Hierarquia das redes urbanas) 

 
A hierarquia dos lugares estabelece-se com base na área de influência das redes de equipamentos e serviços e outras 

relações de dependência funcionais. A quantidade, dimensão e distribuição territorial dos centros urbanos é 

determinada pelos princípios económicos reguladores de oferta-procura entre estes e as suas áreas de influência. 

 
No concelho do Montijo estas relações foram fortemente alteradas pela melhoria das condições de acessibilidade 

dentro da AML, principalmente pela nova travessia rodoviária do Tejo, que vieram facilitar o acesso a bens e serviços 

proporcionados pela cidade de Lisboa. Também as novas grandes superfícies comerciais, como o Freeport de 

Alcochete ou o Fórum Montijo, se tornaram pólos concentradores de muita da procura que anteriormente era satisfeita 

de forma dispersa noutros locais. Destas novas circunstâncias resultou uma alteração profunda da estruturação 

hierárquica clássica. 

 
O Regulamento subverte o conceito de hierarquia das redes urbanas, utilizando-o para diferenciar a atribuição de 

parâmetros urbanísticos. Os níveis estabelecidos no art. 7.º do Regulamento apenas servem para distinguir a atribuição 

de índices de construção e de outros parâmetros urbanísticos nos espaços urbanos e urbanizáveis, o que não tem 

sentido, uma vez que, por exemplo, zonas de um aglomerado de nível superior podem ter índices de construção e 

volumetrias mais baixos do que um aglomerado periférico, podendo também suceder o contrário. A definição de 

parâmetros urbanísticos deve, portanto, ser muito casuística. 

 
O PDM do Montijo deve definir a estratégia de desenvolvimento para cada um dos aglomerados urbanos, elucidando 

sobre a dinâmica demográfica que caracteriza cada um deles e as alterações que se pretendem imprimir à estrutura 

dos seus povoamentos, e avaliando o nível de serviços e equipamentos disponíveis, e também aqueles de que são 

carentes. Essa avaliação deve ser feita observando o conjunto da rede de equipamentos e serviços do concelho e da 

região, e a forma como se distribuem e servem os diversos aglomerados. 

 

Capítulo III (Espaço urbano) – Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 8.º (Espaço urbano) 

 
Há que distinguir o conceito de perímetro urbano do conceito de espaço urbanizado. Dentro dos perímetros urbanos é 

da maior relevância a demarcação das parcelas que foram objecto de uma operação de loteamento e urbanização, 

das parcelas que mantêm o estatuto de prédios rústicos ou partes do tecido urbano que, tendo sido objecto de 

loteamento, serão submetidas a uma renovação urbana com reparcelamento. 

 
No perímetro urbano podem coexistir espaços urbanizados e espaços rústicos, correspondendo estes últimos a parcelas 

de terreno com as dimensões do cadastro dos usos agro-florestais, que esperam por uma integração no tecido urbano, 

através de operações de loteamento ou de outras formas de composição urbana.  

 

Secção II (Categorias de espaço urbano) 

Artigo 9.º (Categorias de espaço urbano) 

 
O espaço urbano corresponde a uma única categoria, dentro da qual se diferenciam diversas zonas (unidades mais 

estáveis) e ocorrem diferentes ordens funcionais (correspondentes a usos e utilizações relativamente dinâmicos). Por 

exemplo, o uso industrial, quando ocorre dentro da categoria de uso urbano, ou está integrado em zonas mistas, o que 
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acontece com as indústrias “limpas”, ou está integrado em zonas industriais. A indústria pode surgir também em pólos 

isolados, em espaços de classe de uso não urbano, como elemento do sistema urbano fora dos perímetros urbanos. 

O que se pretende de facto neste artigo é estabelecer uma base de zonamento para os perímetros urbanos, o que se 

propõe mais à frente, e de uma forma imprópria, no art. 10.º. 

 

Artigo 10.º (Zonamento das categorias de espaço urbano) 

 
No n.º 1 faz-se uma descriminação entre “zona a preservar”, “zona consolidada” e “zona a reabilitar”, o que 

pressuporia que entre elas existem elementos de exclusão, o que não tem qualquer sustentação lógica, porque todas 

as zonas a preservar, por definição, devem corresponder a zonas já consolidadas. Note-se também que as zonas 

consolidadas e as zonas a preservar podem, qualquer uma delas, ser objecto de uma reabilitação.  

 
A designação de “zona a preservar” não é adequada na medida em que inclui áreas de industriais abandonadas e 

outros espaços devolutos que requerem operações de renovação urbana. A zona que merece ser classificada com 

essa designação (“a preservar”) e com uma identidade urbana que marca o centro originário da cidade do Montijo 

confina-se a uma pequena mancha central nas imediações da Rua Almirante Cândido dos Reis.  

 
A taxonomia utilizada no PDM para a classificação do conjunto do espaço urbano que configura a cidade não é 

adequada, uma vez que na “zona consolidada” há espaços não consolidados e que na zona a preservar há muitos 

espaços para renovação.  

 
Acresce que zonamento urbano é uma operação própria de planos territoriais de maior detalhe (planos de 

urbanização e de pormenor), sendo difícil a sua focagem à escala de um PDM; exceptua-se, no entanto, a localização 

de zonas industriais. Mesmo o zonamento para fins turísticos resulta muito problemático num PDM. 

 
O n.º 2 impõe o respeito pelas categorias e zonas definidas nos pontos anteriores aquando da elaboração de PU e PP, 

o que vem coarctar desnecessariamente os graus de liberdade destes planos. Este constrangimento é tanto mais 

contraproducente quanto, como já se referiu, estas categorias e zonas foram estabelecidas de forma incorrecta.  

Muitas das áreas consideradas na Planta de Ordenamento como “espaços urbanos” correspondem a áreas que serão 

ulteriormente sujeitas a processos de urbanização, porque não se encontram ainda de facto urbanizadas, pelo que a 

imposição dos parâmetros correspondentes a “área urbanizada mista/zona a preservar” é deslocada (n.º3). Deve ser 

feito um levantamento e identificação de todas as áreas urbanas coerentes, repensando os pequenos núcleos urbanos 

sem expressão. 

 

 

Secção III (Disposições específicas) 

Artigo 11.º (Parâmetros a observar na urbanização do espaço urbano) 

 
A hierarquia dos sítios, como foi já referido, nada tem a ver com índices urbanísticos, daí ser impróprio estabelecer uma 

relação de proporção taxativa entre a densidade populacional e o nível hierárquico do lugar, a ponto de permitir uma 

distribuição de parâmetros gerais máximos para cada aglomerado. Os índices, densidades e volumetrias devem, 

necessariamente, variar dentro do mesmo aglomerado, estabelecendo dinâmicas de composição urbana, criando 

diferenças, ritmos, afirmando sítios e desenvolvendo uma expressão estética que emerge, em grande parte, de 

contrastes e singularidades. Note-se que o “quadro de caracterização” imposto a cada aglomerado tanto se aplica 

ao conjunto do perímetro urbano como a uma parte, à excepção da densidade de fogos/ha, onde se distingue uma 
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global e uma líquida, embora também sem sustentação plausível. O “quadro de caracterização” deveria referir as 

entradas relativas a obras de carácter industrial. 

Os números deste artigo configuram um conjunto profuso de índices e parâmetros urbanísticos, sem fundamentação 

em soluções objectivadas, nem controlo e aferição com base numa avaliação de resultados esperados. 

 
A alínea c) do n.º 1 limita-se a reproduzir a “hierarquia das redes urbanas” constante do art.º7.º, o que se afigura 

escusado. Esta redundância repete-se, aliás, mais à frente, na alínea d) do n.º1 do art.º17.º (“parâmetros a observar na 

urbanização do espaço urbanizável”). 

 
Na alínea a) do n.º 2 (“operações de loteamento urbano com área inferior a 0,5 ha”), depreende-se que os índices de 

utilização ficam dependentes de “estudos de alinhamento”, ficando por esclarecer em que moldes jurídicos pode a 

Câmara Municipal estabelecer índices com base nesta figura. 

 
Constata-se que no n.º 4, ao sonegar a aplicação do “índice de utilização máximo”, a gestão urbanística fica 

bloqueada enquanto não for aprovado o “plano de pormenor de salvaguarda e valorização” da “zona a preservar da 

área urbanizada do Montijo”. Qualquer nova edificação a realizar nesta zona terá que respeitar uma densidade global 

máxima de 25 fogos/ha até à aprovação do respectivo plano de pormenor. Esta disposição do Regulamento constitui 

um erro material, tendo em conta que à data de ratificação do PDM a densidade global máxima era já superior a 40 

fogos/ha. Actualmente, a densidade global da zona a preservar, com uma área de aproximadamente 75 ha, 

corresponde a cerca de 43 ogos/ha. 

 
São permitidas novas edificações desde que respeitem as “áreas dos pavimentos das construções existentes a 

demolir”. Ora sucede que, em muitos casos, os terrenos onde se pretendem erguer novos edifícios não possuem pré-

existências. Por outro lado, os usos desses edifícios pré-existentes (em muitos casos armazéns e indústrias) não têm 

qualquer correspondência com os usos que se pretendem estabelecer com as novas edificações. Veja-se, a título de 

exemplo, o caso de um edifício industrial abandonado que se pretenda reconverter para o uso habitacional. Só por 

uma casualidade perfeitamente fortuita poderá a área de construção original coincidir com a área desejável para um 

edifício de habitação. 

 
Os “bairros de génese ilegal” constituem um problema complexo, que terá que ser articulado com a legislação 

referente às “áreas urbanas de génese ilegal” (AUGI)37 e que exige um tratamento em profundidade no PDM, não 

podendo ser resumido ao constante do n.º 5 deste artigo. Designadamente, é indispensável identificar objectivamente 

as AUGI existentes. 

 

Artigo 12.º (Normas gerais a observar na urbanização e edificação do espaço urbano) 

 
Neste artigo são tratados conjuntamente dois conceitos associados ao desenvolvimento do espaço urbano (“nova 

urbanização ou edificação”) que implicam abordagens totalmente diversas no âmbito do processo de licenciamento. 

O PDM deve fazer uma clara diferenciação entre os direitos de construir, de edificar e de urbanizar, distinguindo os 

casos de edificações de pequena escala, que se destinem a uma utilização directa do proprietário, daqueles que 

envolvam operações urbanísticas com encargos municipais associados. Por exemplo, avaliar um pedido de 

licenciamento de um novo edifício num quarteirão já consolidado, onde o edifício terá necessariamente de se integrar, 

é muito diferente de avaliar os méritos de uma nova urbanização cujo programa poderá previsivelmente conter efeitos 

de ruptura com a envolvente.  

 

                                                 
37 Leis n.os 91/95, de 2 de Setembro, 165/99, de 14 de Setembro, e 64/2003, de 23 de Agosto. 
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O disposto no n.º 2 contém normas de difícil entendimento, uma vez que o declive por si só não deverá ser um critério 

sine qua non para a interdição liminar da urbanização e, por maioria de razão, da edificação. Existem inúmeros 

exemplos notáveis de Arquitectura que aproveitaram locais com declives elevados, sem quaisquer efeitos negativos na 

estabilidade das zonas urbanas.  

 
Acresce ainda que as faixas de protecção de cursos de água e de zonas ameaçadas pelas cheias se encontram já 

previstas na lei e citadas noutros domínios do PDM. Este número do Regulamento, ao interditar à partida qualquer 

licenciamento de obras de urbanização ou de edificação nestes locais, contradiz inclusivamente o constante na alínea 

c) do n.º 2 do art. 58.º (Servidão de terrenos de margens e zonas inundáveis). 

 
A aplicação do n.º 3 implica um grau de subjectividade muito elevado e não refere o que é verdadeiramente 

importante garantir: o desenvolvimento de estudos que explicitem a qualidade arquitectónica e urbanística dos 

empreendimentos e a sua coerente integração no tecido urbano. De facto, o controlo da imagem arquitectónica e 

do enquadramento urbano e paisagístico depende de uma explicitação clara de ideias desenhadas com estudos de 

composição urbanística, não emanando da simples observação de parâmetros urbanísticos abstractos e de 

indicações genéricas. 

 
O novo regime de licenciamento da actividade industrial, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, e 

legislação complementar38, veio desactualizar o disposto no n.º 4. Observe-se ainda que este regime é aplicável a todo 

o território concelhio e não apenas aos espaços urbanos. 

 
O disposto no n.º 5 contradiz a lei geral em vigor que regula as diferentes faixas de protecção para as estradas do 

Plano Rodoviário Nacional (incluindo itinerários principais e estradas nacionais, para além dos mencionados itinerários 

complementares), cuja alteração é constituída automaticamente no decorrer das várias fases do projecto, sem 

necessidade de qualquer publicação dessa alteração no PDM para o seu estabelecimento. Para além de que esta 

questão se coloca também em espaço rústico, pelo que não se compreende a pertinência de considerá-la uma 

“norma geral a observar na urbanização e edificação do espaço urbano”. Naturalmente, a redução da zona de 

servidão non aedificandi apenas é aplicável no caso de novas estradas nacionais, as já existentes não sofrem qualquer 

redução, ao contrário do que se poderá depreender deste número. 

 
A disposição do n.º 6, relativa à constituição de parques de estacionamento públicos, tem um carácter meramente 

indicativo ou orientador, pelo que dificilmente poderá ser considerada uma “norma geral”. Esta disposição carece, 

portanto, de uma clarificação, já que nada é referido em concreto quanto às necessidades reais de lugares de 

estacionamento na cidade do Montijo ou quanto à sua futura localização, matérias que deveriam ser mais 

aprofundadas nos estudos estratégicos do PDM. 

 

Artigo 13.º (Programação dos equipamentos colectivos e espaços verdes públicos) 

 
A programação dos equipamentos colectivos e a programação dos espaços verdes públicos devem ser objecto de 

um tratamento separado. O PDM deveria analisar os equipamentos colectivos e propor a sua programação, já 

relativamente aos espaços verdes públicos essa programação só teria sentido no caso de parques urbanos com 

escala, uma vez que os jardins públicos são matéria que deve ser resolvida ao nível do desenho urbano dos bairros e 

dos empreendimentos imobiliários. Este artigo cinge-se a um enunciado avulso de disposições genéricas, furtando-se à 

efectiva programação dos equipamentos que compete ao PDM definir. 

 

                                                 
38 Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril e Portaria n.º 464/2003, de 6 de Junho. 
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Artigo 14.º (Programação da superfície comercial) 

 
A programação de superfícies comerciais não deve ser quantitativa com os parâmetros que aqui se apresentam e que 

podem distorcer a programação de planos de pormenor e de urbanização com exigências deslocadas. Este Capítulo 

deve antes traçar uma política que responda concretamente aos problemas da rede de comércio e de serviços do 

concelho. 

Capítulo IV (Espaço urbanizável) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 15.º (Espaço urbanizável) 

 
O conceito operacional de espaço urbanizável deve ser entendido como “o espaço disponível para a câmara 

municipal estabelecer e decidir a estratégia do crescimento urbano e a programação da sua execução”. Sucede 

que, na prática, o espaço urbanizável demarcado nos PDM´s tem sido interpretado tacitamente como um acto 

constitutivo de direitos de urbanizar e de construir para os particulares. Resulta, assim, que a figura de espaço 

urbanizável tem o efeito de aumentar desmesuradamente o preço desses solos, a ponto dessa classificação tornar 

esses terrenos inacessíveis aos promotores imobiliários. Pode-se em boa parte constatar que o estatuto de espaço 

urbanizável constitui um sério óbice à urbanização desses espaços, os quais ficam expectantes, num contexto 

altamente especulativo. O PDM não consciencializa esta realidade. 

 
Para a gestão urbanística de áreas urbanizadas e estabilizadas, o actual PDM estabelece índices de renovação ou 

impõe de forma generalizada a conservação, sem chegar a focar o tecido urbano da cidade a um nível operativo, o 

que a escala do PDM também não permite fazer, pois tal só é possível trabalhando a informação cartográfica à escala 

1:2000 ou superior e mesmo assim sem dispensar a observação in loco e uma avaliação politica casuística. Portanto, os 

PDM´s excedem a sua capacidade analítica e prescritiva. 

 
No que diz respeito às áreas urbanizáveis, sejam para espaços de uso misto, sejam para zonas industriais, o PDMM 

demarca manchas e atribui-lhes parâmetros de construção, de implantação e número de pisos. Deste modo, são 

ignorados os efeitos destes parâmetros sobre um desenho de composição urbanística concreta, onde, na primeira 

geração de PDM, os índices foram geralmente demarcados por excesso. Em resultado deste procedimento, os terrenos 

urbanizáveis demarcados no PDMM sofreram imediatamente uma valorização em sede de mais-valias simples que, em 

muitos casos, dificulta ou mesmo impossibilita a sua disponibilização para os promotores interessados em promover a 

urbanização, criando-se um mercado expectante, altamente especulativo e paralisado. 

 
Podemos dizer que os PDM´s, em larga medida, dificultam a urbanização dos terrenos que pretendem urbanizar. 

Embora autores de direito do urbanismo sustentem que os PDM´s não constituem direitos na esfera privada dos 

proprietários dos terrenos urbanizáveis, o Código das Expropriações contradiz esse facto ao considerar que para o 

cálculo da indemnização em acto de expropriação de prédios por interesse público o seu valor é calculado com base 

nos usos e índices estabelecidos em sede de planos territoriais (PDM inclusive). Neste quadro, os PDM, como estão 

configurados, não são um bom instrumento de gestão municipal do território, observando-se que, na prática, limitam a 

margem de planeamento urbanístico — o que é agravado com a dificuldade de desenvolvimento, em tempo útil, de 

PU e PP — e forçam a gestão municipal à aprovação avulsa de urbanizações à margem de qualquer planeamento 

com desenho urbano. 

 
É urgente observar o reflexo dos planos territoriais sobre os comportamentos do mercado nos seus diversos segmentos. 

Note-se que jamais qualquer dos instrumentos de planeamento territorial que vigoram em Portugal desde os anos 60 
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dedica qualquer atenção ou referência aos valores do mercado fundiário e muito menos à influência dos conteúdos 

dos planos sobre os comportamentos desse mercado. 

 
O PDM do Montijo distingue as manchas de “espaço urbano” e de “espaço urbanizável”. Acontece que o critério e a 

forma de demarcação do espaço urbano não tem especificamente o propósito de delimitar perímetros urbanos 

consolidados, porquanto integra espaços não urbanizados e espaços urbanizados não consolidados, resultando assim 

que dentro do espaço urbano existem significativas áreas de expansão cuja capacidade de carga deveria de ser 

avaliada e parametrizada. Esta questão é importante na medida em que vai ao encontro da necessidade de se 

diferenciarem zonas com características distintas dentro das referidas manchas de espaço urbano, as quais não 

podem ser tratadas de forma homogénea com uma única disciplina regulamentar aplicável, no seu interior, a 

situações que se apresentam contrastadamente diferenciadas. 

 
O PDM não estabelece qualquer programação sequencial nem define critérios de continuidade para a expansão do 

tecido urbano a partir do existente. Para tal seria necessário complementar o PDM com planos de urbanização e de 

pormenor. No entanto, as vias estruturantes que o PDM esboçou para a cidade de Montijo deram uma orientação que 

imprimiu alguma disciplina viária e facilitou as acessibilidades, tirando partido da rede supra concelhia (Ponte Vasco da 

Gama, IC 32). 

 
Os índices urbanísticos e tipologias que decorrem do Regulamento do PDM para as zonas de expansão urbana da 

cidade do Montijo induzem o desenvolvimento de urbanizações onde predomina a habitação colectiva em tipologias 

T2 e T3. A imagem urbana tende a ser muito repetitiva e monótona, o que recomenda o desenvolvimento de estudos 

urbanísticos de conjunto, para enquadrar e disciplinar as novas urbanizações, assegurando uma composição mais rica 

e diversificada do tecido urbano. As informações disponíveis acusam sinais de saturação da oferta de apartamentos 

para um segmento de mercado médio/baixo. Esta dificuldade de escoamento do produto imobiliário merece 

atenção. Até que ponto a regulação do mercado imobiliário implica a existência de uma oferta pública para 

arrendamento dirigida a todos os segmentos da procura? 

 
Considerando a extensão da área urbanizada do Montijo e a necessidade de enriquecer e diversificar a imagem 

urbana, seria recomendável desenvolver estudos de composição urbana que configurem um tecido composto por 

usos mais diversificados (habitação colectiva e unifamiliar) comércio, serviços, equipamentos sociais estruturantes, 

indústrias limpas, pequena logística, parque e jardins públicos. Estes estudos, mesmo não assumindo o estatuto de plano 

de pormenor, constituiriam importantes bases orientadoras das urbanizações privadas em sede de apreciação e 

decisão política e de gestão urbanística. 

 
Para se conseguir uma melhor integração social, seria oportuno fomentar oferta da tipologia da habitação unifamiliar 

isolada, em banda e germinadas, considerando que existe grande procura para estas tipologias na Área Metropolitana 

de Lisboa e em particular no concelho do Montijo. Acresce que o PROTAML reconhece e recomenda a vantagem do 

Montijo se especializar na oferta dessas tipologias. 

 
Esta problemática, dada a sua importância social e económica, justificaria a organização de umas jornadas, 

organizadas pela Câmara Municipal do Montijo e especialmente dirigidas aos proprietários e promotores imobiliários do 

concelho, no sentido de fazer pedagogia de análise e informação sobre as formas mais convenientes para o 

desenvolvimento urbano. 
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Secção II (Categorias de espaço urbanizável) 

Artigo 16.º (Categorias de espaço urbanizável) 

 
Não há qualquer vantagem de, em sede de PDM, fazer uma distinção entre “área urbanizável mista”, “área 

urbanizável habitacional” e “área urbanizável de equipamento”. O PDM pode indicar os equipamentos em carência 

num aglomerado, mas não tem resolução que justifique a determinação da sua implantação, não havendo motivo 

para que a gestão urbanística perca graus de liberdade com estes desdobramentos. 

Nas áreas urbanizáveis o PDM poderia diferenciar as industriais das mistas (entendidas como tecido urbano comum). 

 

Artigo 17.º (Zonamento das áreas de espaço urbanizável) 

 
O conceito de área urbana programada deve ser elucidado à luz do Direito comparado, nomeadamente do Direito 

alemão e não tem qualquer relação com as definições de “zona programada” e “zona não programada” deste 

artigo. Os conceitos referidos neste artigo não são correctos. 

 

Secção III (Disposições específicas) 

Artigo 18.º (Parâmetros a observar na urbanização do espaço urbanizável) 

 
Os níveis hierárquicos são aqui de novo confundidos e impropriamente utilizados para a atribuição de índices 

urbanísticos no designado “quadro de caracterização” (n.º 1).  

 
Num concelho onde se reúnem condições excepcionais para a oferta de moradias unifamiliares dirigidas ao universo 

da procura da Área Metropolitana de Lisboa, não se justifica a parametrização constante da alínea a), de 150 

m2/fogo, quando uma moradia de dimensão média requer áreas da ordem dos 300 a 400 m2. Note-se que mesmo as 

habitações inseridas em pequenas quintas com alguma componente agrícola exigem áreas generosas. 

 
A alínea c) do Regulamento condiciona o licenciamento de urbanizações com seis pisos à existência de plano de 

pormenor. Recorrentemente, este PDM, tal como os demais, assume-se como um instrumento de gestão urbanística 

corrente e regulamenta com detalhes para esse fim, no entanto recorre diversas vezes à figura de plano de pormenor, 

como forma de bloquear a aplicação dos seus preceitos. Ora, se um PDM demora em média cerca de dez anos a ser 

elaborado e aprovado e um PP mais de cinco, podem avaliar-se as dificuldades que a gestão urbanística enfrenta 

com este Regulamento. 

 
Por outro lado, o PDM retira graus de liberdade aos planos de pormenor com parametrizações excessivas e 

injustificadas, prevalecendo uma ambiguidade quanto aos objectivos e conteúdos dos PDM, que actualmente se 

misturam com matérias que deveriam ser exclusivas dos PU e PP. 

 
O PDM aposta num Regulamento estritamente limitativo, eximindo-se de desenvolvimento conceptual, único caminho 

para trabalhar sobre a diferença e a valorização concreta dos espaços territoriais. 

 

Artigo 19.º (Outras disposições) 

 
Repetem-se aqui todos os aspectos anteriormente referidos relativamente aos art.os 12.º, 13.º e 14.º. 
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Capítulo V (Espaço verde urbano) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 20.º (Espaço verde urbano) 

 
O conceito de “espaço verde” é desadequado e equívoco. É importante aqui desagregar todos os espaços livres, 

públicos e privados, assim como todos os espaços disponíveis para suportar vegetação intencionalmente plantada no 

tecido urbano como factor de composição arquitectónica e paisagística e de amenização micro climática.  

 
Não faz qualquer sentido que o PDM discrimine os “espaços verdes urbanos” como uma classe de uso do solo. Os 

parques, jardins, alamedas e outros espaços livres deverão ser integrados na categoria de uso urbano, fazendo parte 

da composição do tecido urbano, pelo que não faz sentido dizer que “não constituem espaço urbano”. 

 
O n.º 2 espelha uma visão errónea do que constitui um parque urbano ou um jardim público ao estipular que nos 

“espaços verdes” não é autorizada a construção de “infra-estruturas urbanísticas”. Ora, acontece que os parques e os 

jardins são espaços necessariamente infra estruturados, com rede de caminhos, redes de rega, rede de água potável, 

energia eléctrica para a iluminação, instalações sanitárias ligadas à rede de esgotos, etc. Um parque ou jardim podem 

inclusive resultar de uma operação de loteamento, ocupando um lote próprio. 

 
A redacção das alíneas a) e b) do n.º 3 deverá ser completada e a terminologia revista.  

O conceito de “área verde agrícola” (alínea c)) é destituído de sentido teórico e prático. Existe o conceito de quintal 

associado à habitação, que constitui um padrão espaço livre privado. Dentro do quintal podem diferenciar-se o jardim, 

onde se cultivam flores, a horta, o pomar, tudo isto num contexto intrinsecamente urbano ou para-urbano, sem 

constituir propriamente um espaço associado ao uso agrícola. A escala de um quintal ronda as centenas de metros 

quadrados, não alcançando o estatuto de exploração agrícola. Acresce que, ao permitir o licenciamento de 

edificações nas “áreas verdes agrícolas” nos termos do permitido pelo art.º 31.º (“edificação no espaço agrícola”), o 

Regulamento transforma estas áreas em espaços agrícolas, sem que se entenda a distinção entre as duas situações. 

Propõe-se, portanto, que se elimine esta “classe” de uso.  

 
Relativamente ao n.º 4, este aplica-se a qualquer categoria de espaço dentro dos perímetros urbanos, e não apenas 

às categorias de “espaço verde urbano”, pelo que se sugere que este número seja suprimido. 

 

Capítulo VI (Espaço industrial) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 21.º (Espaço industrial) 

 
Convinha articular o Regulamento do PDM com a classificação das indústrias em função dos seus níveis de risco e de 

impacte ambiental. Há ainda que considerar a disponibilidade das zonas industriais para receberem serviços de 

logística (armazéns, escritórios, comércio e outras actividades necessárias ou associadas à actividade industrial). 

 

Secção II (Categorias de espaço industrial) 

Artigo 22.º (Categorias de espaço industrial) 

 
O “espaço industrial” deve ser considerado uma ordem funcional na categoria de uso urbano, pelo que o uso industrial 

em si não se desdobra em categorias.  

 

A monofuncionalidade do uso industrial ocorre no processo de zonamento do espaço urbano, podendo reservar-se 

espaços exclusivamente destinados a indústrias e actividades que se pretendem segregadas das zonas habitacionais 
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ou mistas. No Montijo o PDM demarca zonas industriais cuja dimensão deve ser objecto de uma reavaliação, 

considerando uma dinâmica supra concelhia, de âmbito metropolitano e mesmo nacional. Constata-se que as zonas 

industriais não se têm desenvolvido com a celeridade e a extensão que seria expectável, porventura não tanto pela 

falta de procura, mas principalmente devido à indisponibilidade de terrenos acessíveis aos promotores, devido aos 

preços proibitivos praticados para o solo rústico. 

 
O conceito de urbanização programada, quando correctamente entendido e explicitado, deveria constituir uma 

forma de disciplinar o mercado, disponibilizando os terrenos necessários para a urbanização efectiva. 

 

Secção III (Disposições específicas) 

Artigo 23.º (Parâmetros a observar na urbanização do espaço industrial) 

 
Mais uma vez, o PDM excede-se numa regulamentação de detalhe, sem fundamento nem articulação com os planos 

de pormenor ou as urbanizações que enquadra. 

 

Artigo 24.º (Normas gerais a observar) 

 
Este artigo mostra-se redundante face à legislação nacional (n.º 1) e deslocado (n.º 2).  

 

Capítulo VII (Espaço de indústria extractiva/mineira) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 25.º (Espaço de indústria extractiva/mineira) 

 
Estas actividades são controladas pela Direcção-Geral de Geologia e Energia, e outras entidades competentes, cujo 

procedimento se encontra definido na lei geral. Nestas matérias há uma grave falta de articulação entre as 

competências dos municípios em matéria de ordenamento do território e a Administração Central, que chama a si a 

autorização e o licenciamento de muitas actividades, violando o princípio das competências municipais. Esta 

desarticulação ocorre em parte na actividade industrial, designadamente no que diz respeito ao controlo do 

tratamento de efluentes, no desenvolvimento portuário, entre outros.  

 
O PDM deve contribuir para essa articulação, identificando as zonas do concelho onde existem indústrias extractivas e 

tratar o que seja de facto competência municipal para além do que já se encontra estabelecido pela lei geral. 

 
Segundo o Decreto-Lei n.º 380/99, a designação mais adequada para estes espaços seria simplesmente “espaços de 

exploração mineira”. Não tem interesse limitar desnecessariamente o tipo de indústria extractiva que se pode 

desenvolver no concelho. Se, por absurdo, fossem descobertas, por exemplo, jazidas de hidrocarbonetos no subsolo do 

concelho do Montijo, não poderiam ser exploradas por via desta disposição do Regulamento, o que seria 

contraproducente e despropositado. 

 
O n.º 2, para além de nada acrescentar ao já estabelecido na lei geral, introduz ao Regulamento um factor de peso e 

complexidade dispensável. 

 

Secção II (Disposições específicas) 

Artigo 26.º (Normas gerais a observar) 

 
O licenciamento de novas áreas de exploração de massas minerais fora de espaços da indústria extractiva deveria ser 

estendido à generalidade do território concelhio, em função do seu valor estratégico, naturalmente respeitando 
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relações de boa vizinhança com os terrenos envolventes. De qualquer modo, o licenciamento de áreas de exploração 

de massas minerais de superfície depende de decreto governamental, independentemente do local onde ocorram, 

ao invés do que estipula o n.º 2. 

 

Artigo 27.º (Uso compatível) 

 
Não se vê a utilidade deste artigo quando são vários os “usos compatíveis” admitidos em diversos artigos do 

Regulamento (ver, por exemplo, n.º 2 do art. 33.º). Parece haver aqui uma confusão entre aquilo que é a envolvente 

natural de uma exploração de massa mineral ou a sua imediação e a necessidade de prever o enquadramento e a 

neutralização dos efeitos indesejáveis resultantes do funcionamento da indústria extractiva/mineira.  

 

Capítulo VIII (Espaço agrícola) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 28.º (Espaço agrícola) 

 
O conceito de “uso dominante” não é aqui esclarecido. Os solos agrícolas são aqueles que estão integrados em 

explorações agrícolas e efectivamente adaptados à actividade agrícola, isto é, são campos que foram objectos de 

arroteamento, modelação, despedrega, constituindo espaços de solo arável, com sentido útil para a economia 

agrária. Estes espaços distinguem-se dos espaços silvestres, na medida em que estes últimos, em geral, necessitariam de 

significativos investimentos para serem adaptados à actividade agrícola.  

 
O espaço agrícola é essencialmente determinado pelo interesse dos agricultores na sua utilização como espaço de 

cultivo, e não tanto pela suposta aptidão agrícola do solo, na sua vertente pedológica. A dinâmica de alteração dos 

usos do solo evidenciada no concelho do Montijo, com uma forte alternância de usos nas mesmas parcelas territoriais, 

é um dos casos que melhor ilustra esta realidade.  

No planeamento contemporâneo é muito importante distinguir os espaços destinados a uma agricultura extensiva, 

associada a uma pecuária contida ou mesmo interditos à exploração pecuária, das explorações agrícolas intensivas e 

da pecuária intensiva. Os regulamentos dos PDM de 1.ª geração agregaram de uma forma excessiva a questão 

agrária, com as consequências que estão à vista: não controlaram a actividade pecuária, daí a ocorrência de casos 

de poluição provocados por pocilgas, vacarias ou aviários, que carecem de um tratamento específico, no capítulo da 

pecuária industrial, a qual não se pode diluir e confundir no uso agrícola. 

 
O sector agrícola experimentou importantes mutações nos últimos vinte anos, em grande medida despoletadas pela 

adesão à União Europeia. O dinamismo empresarial e demográfico do sector primário, as favoráveis condições 

edafoclimáticas, a proximidade de um mercado de 2.5 milhões de habitantes e a uma situação geográfica 

privilegiada no contexto das redes de transportes nacionais e a vizinhança de pólos de investigação e de transferência 

de novas tecnologias agrárias (pivots de rega, por exemplo) propiciaram, em conjugação com os fortes apoios 

comunitários, um desenvolvimento notável do sector primário, ao contrário do que sucedeu na maior parte do país.  

É importante referir o considerável dinamismo de alteração do uso do solo entre os diferentes subsectores do complexo 

agro-florestal, verificados neste concelho em resposta às profundas alterações socio-económicas e dos mercados 

agrícolas. Com efeito, a um período de certa estagnação, resultante do colapso dos sistemas agrários tradicionais, a 

partir da década de 50 do século passado, e que conduziu ao abandono da agricultura em extensas áreas, 

convertidas em terrenos florestais, sucedeu um período de transformação de usos, no decorrer do qual não foi 

incomum a arborização de terrenos agrícolas marginais e, em sentido contrário, a utilização agrícola em sob-coberto 

de montado e a desflorestação, sobretudo em povoamentos de eucalipto instalados nas décadas anteriores. 
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Globalmente, a economia agrícola está hoje fortemente dependente do esquema de subsídios e apoios comunitários, 

sem os quais em muitas regiões dificilmente se mantém o uso agrícola. Embora o concelho do Montijo se encontre 

integrado numa das mais dinâmicas regiões do país, com culturas e empresas agrícolas menos dependentes destas 

ajudas, o facto da região de Lisboa se encontrar em processo de “phasing out”, deixando de ser uma região 

“objectivo II” em termos de intensidade de investimentos comunitários, terá um impacte não negligenciável na 

modernização e mesmo na continuidade dos sistemas agrários. 

 
Outra questão fundamental prende-se com a evolução expectável dos mercados agrícolas internacionais, com as 

consequências da adesão dos dez novos membros à União Europeia e com a progressiva abertura do mercado 

europeu aos produtos agrícolas provenientes de países terceiros, como os magrebinos, a China, a América do Sul ou o 

Sudeste Asiático. Este aumento da concorrência, conjugado com a diminuição dos níveis de subsidiação e com a falta 

de iniciativa de modernização no sector, deixa antever algumas dificuldades para a manutenção da actual superfície 

agricultada na península de Setúbal e concretamente no concelho do Montijo. 

 

Secção II (Categorias de espaço agrícola) 

Artigo 29.º (Categorias de espaço agrícola) 

 
Não é correcto definir diversas categorias de espaço agrícola. O espaço agrícola em si corresponde a uma única 

categoria, a qual se pode desdobrar em diversas tipologias, ordens funcionais e padrões de paisagem. Não é, 

portanto, acertado, à luz dos princípios taxonómicos dos usos do solo, considerar diversas categorias de espaço 

agrícola, com a excepção atrás referida de alguns usos agro-pecuários intensivos. 

 
O objectivo dos planos territoriais relativamente ao sector agrícola consiste, em primeiro lugar, em fomentar a 

estabilidade da explorações agrícolas existentes, melhorar a sua estrutura fundiária, a rede de serviços que lhes dá 

apoio, e, considerando as orientações estratégicas para o desenvolvimento económico, disponibilizar o solo necessário 

para responder à procura por parte de novos agricultores. O planeamento do sector dos espaços agrícolas é 

indissociável da realidade dos mercados de produtos agrícolas e das regras estabelecidas no quadro da PAC. São 

inaceitáveis os conteúdos dos PDM quando se alheiam de considerar de modo casuístico os problemas das 

explorações agrícolas do concelho, as necessidades de habitação dos agricultores e a sua integração na estrutura do 

povoamento regional e local. 

 
A classificação dos espaços agrícolas estabelecida neste artigo deverá ser simplificada, estabelecendo uma 

orientação genérica que garanta uma afectação dos espaços necessários à procura pelos agricultores e a aplicação 

das diferentes servidões e restrições legais. Como foi acima referido, a categorização dos espaços agrícolas segundo a 

sua integração em algumas dessas restrições não resolve a estabilidade das explorações agrícolas existentes ou a 

melhoria da estrutura fundiária, nem tem em conta o tipo de paisagem que se pretende para estes vastos espaços.  

 
A distinção de categorias de espaços deve assentar no tratamento diferenciado de actividades agro-pecuárias cuja 

indispensabilidade de integração territorial (aos níveis paisagístico, ambiental ou de saúde pública) imponha ao 

planeador a necessidade de adoptar diferentes abordagens. No concelho do Montijo tal facto poderá acontecer nos 

casos das explorações pecuárias intensivas ou dos sistemas de produção agrícola intensiva com forçagem (estufas, 

estufins, etc.). 

 

A redacção confusa do n.º 2 deste artigo resulta da inadequação dos regimes da RAN e da REN às actividades 

agrícolas e à normal utilização do território. O planeador procurou resolver a impossibilidade legal de praticar a 

agricultura nos terrenos incluídos na REN e, também, solucionar o conflito insanável da aplicação integral e simultânea 
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dos dois regimes nas parcelas em que estes se sobrepõem acrescentando o condicionamento da “manutenção das 

actividades tradicionais instaladas”. Esta disposição revela-se ainda mais desadequada, não só porque não concretiza 

o que se entende por actividades tradicionais, mas também porque impede o natural ajustamento às condições de 

mercado, fundamental para a manutenção da viabilidade das explorações agrícolas, cristalizando desastradamente 

uma actividade que carece de um permanente dinamismo para garantir a sua sobrevivência. Este número deverá 

portanto ser eliminado. 

 
Este artigo faz referência, no seu n.º 1, alíneas a.1) e b), à Colónia Agrícola de Pegões. Esta Colónia Agrícola abrange 

4615ha resultantes dos trabalhos de beneficiação hidroagrícola e colonização efectuados pelo Estado, através da 

Junta de Colonização Interna, a partir de 1947. Esses trabalhos desenvolveram-se em terrenos cedidos por José Rovisco 

Pais aos Estado, após a sua morte em 1932. Os restantes terrenos da freguesia de Santo Isidro de Pegões (cerca de 

2459ha) constituíram em tempos aforamentos realizados em 1925 por José Rovisco Pais com a divisão de três herdades 

contíguas (Passarinhas, Aroeira e Trapo) em 119 explorações agrícolas, com dimensões entre 1,5 e 134 ha. 

 
Na Colónia Agrícola de Pegões a área atribuída a cada casal agrícola foi em média de 18ha, constituídos inicialmente 

por 11ha de sequeiro, 4 de vinha, 1 de regadio e 2 de pinhal, para além de 1 vaca, 1 vitela, 1 égua, 1 carroça com 

alfaias, além de outros recursos, incluindo algum financiamento para despesas correntes. O objectivo desta divisão 

fundiária foi a constituição de explorações agrícolas cujo rendimento garantisse a manutenção da família de colonos e 

suprisse os encargos anuais decorrentes da amortização da dívida ao Estado pelo seu investimento inicial. 

 
A questão da propriedade destes colonatos é esclarecida no fim da década de oitenta, quando são entregues alvarás 

que permitem o registo da propriedade em nome dos colonos que se haviam tornado “definitivos”. Cada casal 

agrícola, que era indivisível e inalienável para evitar um parcelamento que inviabilizasse economicamente a 

exploração, passou a beneficiar das prerrogativas normais da propriedade privada, o que conduziu à secundarização 

da actividade agrícola face às expectativas de desenvolvimento imobiliário.  

 
Cada um dos 206 casais agrícolas originais possuía uma área coberta de 63m2 destinada a habitação, 

compreendendo uma cozinha, sala comum, três quartos, despensa e alpendre de entrada. Possuía ainda um estábulo, 

um telheiro, uma pocilga, instalações sanitárias, uma nitreira e fossa, e um galinheiro e coelheira. Por uma questão de 

diversidade estética foram criadas quatro tipologias de habitação, com diferentes configurações internas, mantendo, 

no entanto, áreas de construção similares.  

 
Estas tipologias dos casais agrícolas revelaram-se francamente desajustadas em função da evolução que se verificou 

nas últimas décadas nos padrões de vida e de conforto exigidos pelas famílias, pelo que estas foram sendo 

progressivamente sujeitas a concomitantes adaptações, que passaram pela transformação das estruturas de apoio à 

exploração agrícola em quartos de habitação e pela construção de ampliações ilegais. 

 

Todas estas questões não obtiveram uma resposta adequada por parte das diversas entidades com jurisdição sobre a 

Colónia Agrícola, a exemplo do que sucedeu noutras experiências de colonização interna. A instabilidade institucional 

e a ausência de objectivos claros quanto ao futuro e funções a desempenhar pelas colónias agrícolas terão 

contribuído decisivamente para o actual estado de indefinição. Com a revolução de Abril de 1976, a Junta de 

Colonização Interna foi extinta e a Colónia Agrícola de Pegões passou sucessivamente pela jurisdição de vários 

organismos do Ministério da Agricultura, sendo hoje da responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica (IDRHa). 
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Note-se que Colónia Agrícola de Pegões nem sequer foi incluída na Reserva Agrícola Nacional, ao contrário do que 

dispõe o art. 6.º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. Apenas alguns terrenos de regadio, perfazendo uma 

superfície total diminuta, foram incluídos neste regime, quando toda a Colónia deveria ter sido prioritariamente 

integrada na RAN, atendendo ao interesse socio-económico e ao elevado impacto colectivo de que se revestiu a sua 

criação ao longo de mais de cinco décadas.  

Verifica-se ainda que a maior parte dos terrenos da Colónia Agrícola de Pegões integrados na REN se situam nas zonas 

de regadio, o que, se o seu regime fosse liminarmente aplicado, impossibilitaria aí o desenvolvimento de qualquer 

actividade agrícola, contrariando um dos eixos fundamentais que determinou a criação da Colónia, ou seja, o 

fomento de explorações agrícolas viáveis. 

 
Um aspecto curioso nesta Colónia Agrícola é o de que, apesar de nela terem sido investidos avultados recursos 

financeiros e um grande esforço por parte de dezenas de técnicos agrícolas e centenas de agricultores, no actual PDM 

do Montijo esta não ter sido enquadrada numa figura especial de gestão/salvaguarda que permitisse desenvolver e 

aplicar opções de planeamento adaptadas aos objectivos agrícolas, paisagísticos e outros, concretamente 

preconizados para esta área.  

 
Em 2001, a Câmara Municipal do Montijo procurou colmatar esta lacuna, classificando a ex-Colónia Agrícola de 

Pegões como zona de salvaguarda. A Câmara pretende ainda actualmente declarar medidas preventivas para os 

terrenos abrangidos. 

Dadas as actuais circunstâncias jurídicas das explorações que anteriormente constituíam a Colónia Agrícola de 

Pegões, que alternativas se apresentam para o futuro destes terrenos?  

 
Sublinhe-se que o facto de, desde 2004, Pegões ser servido por um nó da autoestrada A13, permitindo uma ligação 

directa, quer à autoestrada A1 (Carregado e Santarém), quer às autoestradas A2 (Lisboa, Setúbal e Algarve) e A6 

(Évora e Espanha), alterou radicalmente a acessibilidade e exponenciou os valores do solo nesta zona.  

 
Uma possibilidade para o conjunto destes terrenos reside na demarcação de uma zona agrícola especial, na qual se 

promovesse uma nova reestruturação fundiária, com a criação de explorações agrícolas com dimensão compatível 

com o actual mercado agrícola globalizado. As culturas a adoptar seriam as que aproveitam eficazmente as 

localizações nas periferias imediatas de grandes áreas metropolitanas, conjugando a disponibilidade de extensas 

superfícies, de recursos hídricos abundantes e da proximidade aos centros consumidores, nomeadamente culturas 

hortícolas, frescos, floricultura, entre outras. 

 
Outro cenário alternativo, talvez de difícil implementação atendendo às situações de facto já criadas, passaria pela 

transformação destes terrenos em espaços de vilegiatura, com ocupação destas paisagens rústicas por moradias e 

jardins, num ambiente que enfatizasse o carácter bucólico da paisagem e que configurasse um aproveitamento 

turístico das infra-estruturas e aglomerados urbanos construídos. Nesta opção poderia também haver lugar para a 

construção de hotéis e de outras tipologias turísticas, de centros de administração de empresas e de outros serviços, 

incluindo o comércio tradicional. 

 
O PDM classifica presentemente na sua Planta de Ordenamento a maior parte dos terrenos da ex-Colónia Agrícola de 

Pegões como “espaços agrícolas”, no entanto considerando a situação criada em 1989, qualquer pretensão residual 

de desenvolvimento da agricultura foi desmotivada pela perspectiva dos ex-colonos de se apoderarem de avultadas 

mais-valias através da venda dos seus terrenos para a construção ou mesmo para a urbanização.  

 
Devem ser tomadas medidas de planeamento que evitem a criação de uma paisagem descaracterizada, resultante 

de uma edificação avulsa e de baixa qualidade arquitectónica, numa repetição de processos idênticos já verificados 
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na AML. De facto, desde a criação da segunda travessia do Tejo, a pressão da especulação imobiliária acentuou-se 

nesta região, sem que exista uma resposta adequada por parte dos organismos públicos na orientação do crescimento 

da edificação. A revisão do PDM constitui uma oportunidade para, partindo da actual situação cadastral e de 

propriedade, identificar quais as opções de planeamento mais vantajosas para este território e definir um quadro de 

alterações de uso que defenda os interesses do Estado, do município e dos proprietários. 

 

Secção III (Disposições específicas) 

Artigo 30.º (Unidades de cultura dos terrenos rústicos) 

 
Este artigo limita-se a verter conteúdos presentes em legislação de nível nacional, designadamente a Portaria n.º 

202/70, de 21 de Abril, que aprova o Regulamento que fixa a unidade de cultura para Portugal Continental, mantida 

em vigor pelo Decreto-Lei n.º 103/90, de 23 de Março (art.º 53.º) e o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, que 

determina, para as áreas da RAN, o dobro da unidade de cultura fixada pela lei geral (art.º 13.º). 

 
O conceito de unidade mínima de cultura teve, originalmente, em 1929, o objectivo de evitar a fuga ao fisco através 

da isenção do pagamento da contribuição predial dos imóveis de pequena dimensão. Surgiu no âmbito de uma 

reforma tributária e na sua génese não existiram quaisquer motivações de ordem agronómica, económica ou de 

ordenamento do território.   

 
Os valores da unidade mínima de cultura indicados no PDM, quer se trate de solos integrados ou não na RAN, além de 

não traduzirem os limiares acima dos quais a exploração agrícola se torna rentável ou permite a sustentação do 

agricultor e sua família, constituem muitas vezes uma base justificativa para promover o parcelamento especulativo da 

propriedade e contribuem para a inflação dos preços do solo rústico. 

 

Artigo 31.º (Edificações no espaço agrícola) 

 
O n.º 1 é redundante face ao já estabelecido na lei geral. O n.º 2 admite excepções excessivas à proibição da 

edificação nos espaços agrícolas, o que poderá pôr em causa a dominância do uso agrícola nesses espaços, 

especialmente na zona oeste do concelho, onde os espaços agrícolas têm dimensões reduzidas e estão fragmentados 

no território.  

Antes de estabelecer um conjunto de regras para disciplinar a edificação nos espaços agrícolas, o PDM deve 

estabelecer as opções paisagísticas e de estruturação do povoamento em espaço rústico, para a concretização das 

quais se desenvolverão as normas urbanísticas e regulamentares relativas a essa edificação. Não se depreende do 

articulado deste artigo, ou dos anteriores, quaisquer objectivos ou estratégias para a composição paisagística destes 

espaços. 

 
No n.º 3 não se compreende o fundamento para a imposição arbitrária de uma área mínima de 2 ha nas parcelas de 

terreno onde se permite o licenciamento de edificações, até porque esse limiar não considera que uma exploração 

agrícola pode estar distribuída por diversas parcelas ou blocos. Por que razão um agricultor que se pretende 

estabelecer nesta região tem que construir a sua habitação numa parcela que tenha um mínimo de dois hectares, 

distante das infraestruturas básicas, quando poderá possuir outra parcela de menores dimensões, embora com 

características mais favoráveis do ponto de vista da organização territorial do povoamento, onde seria mais razoável 

edificar? 

 
A alínea a) do n.º 4 contém uma disposição ilegal, ao prever a possibilidade de edificação em áreas de REN. A alínea 

b), ao remeter exclusivamente para alínea anterior, inviabiliza a aplicação do seu articulado, uma vez que, como se 
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referiu, o regime da REN não permite a edificação. A intenção do planeador poderá ter sido regulamentar a 

edificação em terrenos abrangidos apenas pela RAN, como sucede em vários PDM aprovados no mesmo período. 

Pretendia-se com este tipo de regulamentação obviar o efeito perverso criado pela transposição directa do regime da 

RAN que, apesar de, na generalidade, interditar a edificação, contém diversas excepções que, na prática, conduziram 

em vários concelhos a uma aprovação preferencial de edificações em terrenos agrícolas incluídos na RAN. 

 
Sabendo-se que o regime da RAN visa, assumidamente, travar a edificação para supostamente defender os melhores 

solos agrícolas, este fenómeno afigura-se particularmente paradoxal: a única forma de evitar que a excepção se 

transforme em regra é prever a regulamentação de uma actividade que supostamente não é permitida. A disciplina 

da construção fora dos perímetros urbanos não deve, e não pode, ser resolvida com instrumentos como a RAN ou a 

REN.  

 
Nas áreas agrícolas não incluídas na RAN, a regulamentação da edificação não prevê limite máximo para a área de 

construção, estipulando apenas índices de construção que variam entre 0.1 para habitação e 0.05 para restantes 

edificações, incluindo habitação quando em conjunto. Assim, no caso de uma parcela com 15 ha, admite-se a 

construção numa área de até 1500 m2 exclusivamente para habitação (ou 7500 m2 para o conjunto das edificações), 

o que é claramente excessivo. O mesmo tipo de raciocínio se poderá aplicar à alínea j) deste mesmo n.º. 

O afastamento previsto na alínea b) deverá ser de 50 m caso a zona da parcela na qual se vão instalar as edificações 

esteja coberta por matos ou arvoredo florestal, para efeito de uma aplicação correcta do disposto no Decreto-lei n.º 

156/2004, relativo à protecção contra incêndios florestais de habitações e de outras infra-estruturas. 

 
É curioso notar que, por razões que não se conseguem discernir, não se estipulam para as áreas regulamentadas no n.º 

5 (espaços agrícolas fora da RAN) as medidas de defesa da paisagem que, para as áreas incluídas na RAN, são 

definidas na alínea b.6), sabendo-se que para a delimitação da RAN não são considerados quaisquer critérios de 

índole paisagística. Estas e outras propostas, caso se mostrem pertinentes, deveriam ser estendidas a todos os espaços 

agrícolas. 

 
A aplicação do n.º 6 está dependente da existência do cadastro das redes públicas de distribuição de energia 

eléctrica, de abastecimento de água e de arruamentos à data da publicação do Regulamento do PDM (1 de 

Fevereiro de 1997), caso contrário não poderão ser proferidas decisões face a pedidos de licenciamento que 

invoquem a aplicação deste n.º. 

 
Por outro lado, uma aplicação extensiva destas normas poderia levar a uma densificação do povoamento que põe a 

dominância do uso agrícola (no caso extremo, até 3 ou 4 mil habitantes por km2).  

 
Por princípio, as urbanizações e a construção de habitação para responder a uma procura indiferenciada devem 

ocorrer apenas dentro dos perímetros urbanos, os quais, por sua vez, devem disciplinar a expansão dos tecidos urbanos 

existentes, em mancha contínua e segundo uma programação espacial e temporal com lógica. Fora dos perímetros 

urbanos deve ser respeitado o estatuto do espaço rústico, onde, por princípio, só se deve admitir a construção de 

edifícios de apoio à agricultura, considerando ai integrada a habitação do agricultor. 

 
No caso da zona oeste do concelho do Montijo, há partes do espaço rústico que se encontram excessivamente 

fraccionadas em pequenos prédios com dimensões normalmente inferiores a 1 ha, dimensões de todo insuficientes 

para sustentarem uma exploração agrícola. 
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Nestes espaços periurbanos de pequena propriedade, de minifúndio e dentro da Área Metropolitana de Lisboa, até 

que ponto terá sentido que em sede de planeamento seja assumido um uso quase urbano, estruturado em quintinhas 

com infra estruturação aligeirada? 

 
Para melhor se avaliar este cenário, os trabalhos do Plano Director Municipal podem incluir um exercício onde será 

configurado um cenário de ordenamento do território em pequenas quintinhas servidas de acessos e outras infra-

estruturas básicas, de modo a podermos avaliar as dimensões dessas tipologias e os custos da sua infra estruturação. É 

também importante considerar o perfil da procura potencial para este tipo de produto imobiliário.  

 
As pretensões de construção de habitação por parte de proprietários de pequenas parcelas rústicas cuja base 

cadastral é disfuncional para uso agrícola não pode ser viabilizada sob pena de se criar um povoamento disperso 

incontrolável sob o ponto de vista urbanístico e com graves problemas sanitários e de acessibilidades aos serviços e 

equipamentos urbanos. Este povoamento disperso constitui uma patologia que perturba também gravemente o 

espaço rústico. 

 

Artigo 32.º (Estufa) 

 
Não se vislumbram as razões pelas quais a altura das estufas ou a área por estas ocupadas são relevantes para o seu 

condicionamento em termos de REN, “regime hídrico” ou proximidade a outra estufa.  

 

Artigo 33.º (Uso compatível) 

 
Este artigo reforça a plasticidade considerada excessiva de usos compatíveis e alternativos admitidos nos espaços 

agrícolas (uso florestal, edificação, agro-pecuária, estabelecimentos insalubres e incómodos, estabelecimentos 

hoteleiros, grandes superfícies comerciais, etc.), acrescentando a este rol a possibilidade de exploração de massas 

minerais de superfície, embora tal, certamente por lapso, não conste do art. 27.º referente aos “usos compatíveis nos 

espaços de indústria extractiva/mineira”. 

 

Capítulo IX (Espaço florestal) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 34.º (Espaço florestal) 

 
A definição de espaços florestais adoptada no n.º 1 deste Regulamento é pouco clara, não atendendo às actuais 

definições de espaços florestais. Na ausência de uma definição precisa destes espaços no âmbito de Decreto-Lei n.º 

380/99, poder-se-ão seguir as definições preconizadas no âmbito do Plano Regional de Ordenamento Florestal da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROF AML), a discriminar no artigo referente às “categorias de espaço florestal” (art.º 35.º). 

 
Por outro lado, nos espaços florestais, para além dos espaços arborizados com espécies florestais, incluem-se também 

os terrenos incultos, os improdutivos e ainda as águas interiores, pelo que a elencagem truncada do n.º 2 é redutora. 

 
O n.º 3 emana de legislação que já não se encontra em vigor, concretamente do Decreto Regulamentar n.º 55/81, de 

18 de Dezembro, que estabeleceu uma macrozonagem nacional do risco de incêndio, a qual foi no PDM 

abusivamente transposta para a escala municipal. Esta metodologia de mera transposição não responde, nem 

respondia já à data de publicação deste Regulamento, à obrigatoriedade dos planos directores municipais incluírem 

uma carta municipal de risco de incêndio que pudesse apoiar a fundamentação das opções urbanísticas nos espaços 

silvestres. Essa obrigatoriedade decorre do Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, que obriga as câmaras municipais 

à elaboração de um cadastro, actualizado anualmente, das áreas percorridas por incêndios florestais e, na esfera dos 
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PDM, à identificação das áreas de povoamentos florestais e classificação das respectivas manchas, estabelecendo 

medidas de prevenção contra incêndios nessas áreas. 

 
Na actual legislação especial, as câmaras municipais são obrigadas a possuir um plano municipal ou intermunicipal de 

defesa da floresta contra incêndios (cfr. Decreto-Lei n.º156/2004, de 30 de Junho), que estabelece igualmente um 

conjunto alargado de disposições e de servidões relacionadas com a protecção da floresta e dos edifícios e 

equipamentos sociais face aos incêndios, prescrevendo, designadamente, que os terrenos devem ser limpos numa 

largura mínima de 100m à volta dos aglomerados, sempre que estes se incluam em espaços florestais 

Para além destas questões relacionadas com a protecção, a carta de risco de incêndios deveria condicionar as 

autorizações para edificação em espaços silvestres. Por exemplo, em zonas de risco extremo, a edificação não deverá 

ser admitida ou, caso o seja a título excepcional, deverá, no entanto, ficar condicionada à adopção de cuidados 

especiais por parte dos proprietários e outros produtores florestais que possuam ou detenham a administração dos 

terrenos em causa. 

 

Secção II (Categorias de espaço florestal) 

Artigo 35.º (Categorias de espaço florestal) 

 
A redacção deste artigo deve ser reformulada considerando as cinco funções gerais na classificação funcional dos 

espaços florestais identificadas pelos PROF. Em sede de planeamento florestal regional diferenciam-se espaços florestais 

de produção, espaços florestais de protecção, espaços florestais de conservação de habitats, de espécies da fauna e 

da flora, e de geomonumentos, espaços florestais de silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores, e espaços 

florestais de recreio, enquadramento e estética da paisagem. 

 
Uma vez que não foi cumprido o disposto no n.º 5 do art.º 73.º do Decreto-Lei n.º 380/99, não tendo sido publicado o 

Decreto Regulamentar que viria estabelecer critérios uniformes para a definição das categorias relativas ao “solo rural”, 

sugere-se a adopção da classificação anteriormente discriminada, a qual decorre do desenvolvimento do Volume IV 

das Normas Urbanísticas (Cap. “Espaços Silvestres”). 

 
As categorias de espaços florestais elencadas no Regulamento (“área de floresta de produção”, “ área de mato e 

mata de protecção” e “área silvo-pastoril”) não são coerentes na sua organização estão muito longe de esgotar as 

funções presentemente desempenhadas pelos espaços silvestres, quer as que se relacionam com o recreio em espaço 

florestal e o enquadramento paisagístico das áreas e equipamentos sociais, quer as que se reportam à manutenção 

num estado conveniente de conservação de espécies e habitats classificados. 

 
Acresce que neste artigo proliferam disposições redundantes e equívocas face à lei geral. São disso exemplo as alíneas 

a.1) e a.2), respeitantes às áreas de floresta de produção, quando se enuncia que “os montados de sobro são objecto 

de protecção específica que condiciona o seu corte” e que “as acções de arborização e rearborização têm de 

observar a legislação aplicável”. Note-se que a legislação a que se refere a alínea a.1) é aplicável a todo o território 

concelhio, e não apenas às áreas demarcadas em PDM como “floresta de produção”, para além de que diz respeito 

a todos os exemplares de sobreiro e também de azinheira, independentemente de se encontrarem em povoamento 

ou isolados. Por outro lado, as acções mencionadas na alínea a.2) são matéria objecto de legislação diversa e 

extremamente prolífera, que não tem cabimento enunciar em PDM. 

 
Na “área silvo-pastoril” dificilmente será possível respeitar a disposição constante da alínea c.1) (“a produção florestal 

deve ser constituída com pastagem sob coberto e observar a legislação aplicável”), pelo menos no caso de 

povoamentos de pinheiro-bravo ou de eucalipto, uma vez que a produção lenhosa é inconciliável com a exploração 
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de pastagens no sob coberto, já que estes modelos de silvicultura exigem compassos apertados, incompatíveis com a 

manutenção de áreas silvo-pastoris.  

 
O n.º 2 é deslocado por ser pleonástico e omisso relativamente a todas as outras disposições ou regimes fundamentais 

decorrentes da lei geral ou de legislação especial, designadamente o domínio hídrico ou a protecção ao sobreiro e à 

azinheira. 

 

Secção III (Disposições específicas) 

Artigo 36.º (Edificação no espaço florestal) 

 
O Regulamento do PDM deve actuar, sempre que possível, pela positiva, sendo redundante a disposição constante do 

n.º 1 deste artigo, que nada acrescenta à legislação em vigor que estabelece que os loteamentos urbanos são 

interditos, não só em espaços silvestres, mas em toda a classe de “solo rural” (utilizando a terminologia do Decreto-Lei 

n.º 380/99). 

 
Atendendo às novas realidades estruturais e de acessibilidade da AML, para uma preservação mais eficaz dos espaços 

silvestres concelhios, em especial das zonas arborizadas, deveria considerar-se a restrição das possibilidades de 

edificação em solos florestais, avaliando os resultados da aplicação do PDM nos últimos oito anos através, não só dos 

licenciamentos e autorizações oficiais, mas também das iniciativas clandestinas de loteamentos e construções em 

espaço rústico. 

 

Algumas das excepções admitidas no n.º 2, mesmo que se mantenham, deverão pelo menos sofrer uma alteração na 

redacção. É o caso dos “estabelecimentos hoteleiros ou similares de hoteleiros”, expressão que, numa interpretação 

mais lata, poderia abrir caminho iniciativas adventícias de 1.ª ou de 2.ª habitação, constituindo verdadeiros 

loteamentos dissimulados em tipologias turísticas. 

 
A classificação dos estabelecimentos hoteleiros sofreu alterações desde a publicação do PDM, através do Decreto 

Regulamentar n.º 36/97, de 25 de Setembro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/99, de 18 Agosto. A nova 

classificação é constituída pelos seguintes grupos: hotéis, hotéis-apartamentos (aparthotéis), pensões, estalagens, 

motéis e pousadas, pelo que os aldeamentos turísticos já não são considerados estabelecimentos hoteleiros, o que, em 

princípio, salvaguarda situações dúbias como as anteriormente referidas. 

 
Também a excepção prevista para “equipamentos colectivos” deve ser limitada a equipamentos públicos do Estado 

ou da autarquia. 

 
A edificação dispersa em espaços silvestres, nomeadamente no caso de edificações destinadas a uso habitacional, 

fomenta a concentração de esforços e meios de combate aos fogos na defesa da segurança e integridade de 

pessoas e bens, em detrimento da luta contra o avanço das chamas nas áreas florestadas, e aumenta o próprio risco 

de ocorrência de incêndios, pelo que deve ser prestada particular atenção à sua regulamentação.  

 
Para além da medida referida na alínea b) (“afastamento mínimo de 50 m aos limites do terreno, incluindo todo o tipo 

de instalação”), deverá ser aditada a necessidade de respeitar o plano municipal de defesa da floresta e de 

incorporar medidas autónomas de defesa contra incêndios. 

 
O n.º 5 configura uma excessiva permissividade na edificação em espaços silvestres, que põe em causa a dominância 

e estabilidade do uso florestal. 
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Artigo 37.º (Uso compatível) 

 
No Regulamento deve ser assegurado que, após a cessação da exploração de recursos geológicos e sua 

recuperação, os terrenos em causa retornam ao uso florestal. 

 
Quando a categoria de espaço “área silvo-pastoril” se reportar a terrenos ocupados por montado, sistema tipicamente 

agro-silvo-pastoril, a agricultura e a pecuária em sob coberto não são consideradas “utilizações alternativas”, mas sim 

actividades concomitantes. A actual redacção deixa subentender o favorecimento da substituição do montado por 

produção agrícola ou pecuária. 

 

Capítulo X (Espaço agro-florestal) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 38.º (Espaço agro-florestal) 

 
A classe de “espaço agro-florestal” abrange indiscriminadamente espaços agrícolas e espaços silvestres, prevendo, 

inclusivamente, a possibilidade de alternância entre o uso agrícola (“área agrícola não incluída na RAN”) e o uso 

florestal (“área silvopastoril”). Considerando a diminuta expressão territorial desta classe de uso do solo, composta por 

enclaves dispersos de muito pequena dimensão, e a ausência de um carácter diferenciador face aos espaços 

agrícolas e aos florestais, propõe-se a integração desta classe na classe de uso florestal. 

 

Capítulo XI (Espaço-canal de infraestrutura) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 39.º (Espaço-canal de infraestrutura) 

 
Os “espaços-canal” são corredores cativados por infra-estruturas geralmente de nível regional e nacional, que 

condicionam a topologia das relações locais, criando efeitos-barreira, que podem chegar ao ponto de interditar a 

comunicação entre as margens, como acontece nas auto-estradas e nos caminhos-de-ferro. O PDM tem um 

entendimento demasiado lato do que são espaços-canal, já que há muitas estradas municipais que não constituem 

um efeito-barreira com expressão funcional entre os terrenos que as marginam. 

 

Dado que estão permanentemente a ser criadas e extintas servidões de infra-estruturas cujo tratamento em PMOT 

implica a consideração de espaços canais, propõe-se a não citação específica de cada uma ou, em alternativa, a 

menção à possibilidade de existência de outros espaços-canal baseados em outras infra-estruturas.  

 
Este artigo deveria também mencionar o que se entende exactamente por “plataformas”, “faixas de reserva”, “faixas 

de protecção” e “equipamentos” e esclarecer de que forma é que estes conceitos se consubstanciaram num espaço-

canal, o que não é referido no texto do Regulamento.  

 
Por outro lado e considerando que o “espaço-canal de infra-estrutura” constitui no actual PDM uma classe de espaço 

autónoma, não faz sentido a observação de que “nas faixas de reserva e de protecção não ocupadas pelas 

plataformas das redes referidas” se observem as “disposições estabelecidas para a classe de espaço definida na 

Planta de Ordenamento”. De facto, para cada parcela do território apenas poderá existir uma classe de uso do solo, 

não se aceitando uma dupla classificação e regulamentação de usos. 
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Secção II (Categorias de espaço-canal de infra-estrutura) 

Artigo 40.º (Categorias de espaço-canal de infra-estrutura) 

 
O “espaço-canal” corresponde a uma categoria, não comportando desdobramentos em categorias. Trata-se do 

único uso do solo que nunca chega a constituir uma classe, já que nunca corresponde a um uso dominante dentro de 

uma unidade territorial que comporte outras categorias de uso do solo. 

 
O Regulamento congrega num mesmo artigo infra-estruturas básicas (oleodutos, gasodutos, redes de distribuição e 

linhas de alta tensão) e infra-estruturas de transportes (estradas nacionais, vias municipais e vias férreas). Numa próxima 

revisão seria mais adequado fazer uma diferenciação destes dois tipos distintos de infra-estruturas. 

A classificação da rede rodoviária elencada no n.º 1 não se encontra de acordo com o actual Plano Rodoviário 

Nacional. A elencagem das principais vias rodoviárias deverá ser, quando muito, remetida para anexo, podendo ser 

propostas alterações para a modernização da rede. 

 
É redundante que o n.º 2 disponha que no “espaço-canal de infra-estrutura abrangido pela REN se observam as 

disposições do seu regime jurídico”. O respeito pelo regime da REN aplica-se a todas as áreas afectas a esse regime, 

independentemente das classes ou categorias de espaço onde estas tenham sido demarcadas. Seria de facto 

essencial questionar a total impertinência de se demarcarem “ecossistemas” da Reserva Ecológica Nacional em 

estradas, linhas eléctricas e outras infra-estruturas, no entanto estas matérias extrapolam o âmbito do PDM, exigindo um 

tratamento inadiável em sede própria. 

 

Secção III (Disposições específicas) 

Artigo 41.º (Acesso à nova ponte e rede nacional de estradas) 

 
A referência ao IC presente no n.º 2 deste artigo é errónea e deve ser reconduzida à classificação constante no actual 

PRN, isto é, A12-IP1. 

 

Artigo 42.º (Rede municipal de estradas e caminhos) 

 
Não existe qualquer normativo geral ou legislação específica em vigor relativamente às estradas florestais referidas no 

n.º 2.1, no entanto, mesmo que tal existisse, é evidente que na hierarquia da rede viária do concelho as estradas 

florestais (EF) se situariam ao nível ou inferiores aos caminhos municipais. 

 
Os “planos de alinhamento” (“e cércea”), sendo actualmente considerados pela legislação do ordenamento do 

território como uma “modalidade simplificada de plano de pormenor”, têm um procedimento de elaboração e de 

aprovação similar ao dos planos de pormenor, pelo que o disposto no n.º 4 deste artigo carece de uma revisão. A 

previsão de uma elaboração expedita de “planos de alinhamento” até à aprovação de plano de pormenor é um 

contrasenso de termos. 

 
Alerta-se para o facto de o n.º 4 possuir uma única alínea (alínea a)), a qual, caso de pretenda manter o seu conteúdo, 

se deverá transformar em n.º 5. 

 

Artigo 43.º (Rede ferroviária) 

 
A menção a uma possível electrificação da via-férrea, para além de não indicar qual a via em questão das três 

referidas na alínea d) do n.º 1 do art. 40.º, é irrelevante para os objectivos deste artigo. 
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As zonas de protecção non aedificandi mencionadas no n.º 2 deste artigo não estão previstas na legislação que regula 

a exploração ferroviária, estando previsto que apenas as determinadas por despacho do Ministro das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações se possam constituir nos termos do PDM. Acresce que, constituindo estas faixas uma 

servidão que impende sobre terrenos de particulares, deveria estar sempre associada a uma indemnização. 

 

Artigo 44.º (Rede geral de transporte de energia em AT) 

 
O conteúdo do artigo deveria abranger o conjunto de redes de transporte e distribuição de energia eléctrica, 

designadamente linhas de muito alta, alta, média e baixa tensão. 

 

Artigo 45.º (Gasoduto e oleoduto)  

 
Este artigo reproduz de forma incompleta o disposto na legislação que define as servidões associadas a gasodutos e 

oleodutos, pelo que se propõe a sua simplificação em termos semelhantes ao art. 44.º. Nestes casos o Plano não deve 

ser pleonástico relativamente ao disposto na lei geral. 

 

Artigo 46.º (Adutor da EPAL) 

 
Em alternativa, este artigo deveria designar-se “rede de distribuição de água”, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Capítulo XII (Espaço aquícola) 

Secção I (Espaço aquícola)  

Artigo 47.º (Espaço aquícola) 

 
A expressão “actividade aquícola” surge geralmente associada à produção piscícola, muitas vezes em águas 

interiores, pelo que se propõe que esta expressão seja substituída por outra designação menos equívoca, por exemplo 

“domínio hídrico”. Acresce que não é definido com precisão o conjunto de usos, actividades e funções associados à 

“actividade aquícola”. Note-se também que nas actividades piscatórias não está incluída a produção aquícola, a 

qual, aparentemente, pretende ser restringida no n.º 3 do art. 49.º. 

 

Secção II (Categorias de espaço) 

Artigo 48.º (categorias de espaço aquícola) 

 
Dentro do “espaço aquícola” deverão ser incluídos todos os espaços adstritos à Rede Natura 2000.  

 
A referência à necessidade de respeitar o regime jurídico da REN nos espaços aquícolas abrangidos por esta 

condicionante é redundante e deslocada nesta secção. 

 

Secção III (Disposição específicas) 

Artigo 49.º (Normas gerais) 

 
A referência específica às áreas sob jurisdição da Administração do Porto de Lisboa (APL) deixa subentender que não 

existem outros regimes específicos de gestão para estas zonas, tais como os associados à Rede Natura 2000, entretanto 

criados. Note-se que a Zona de Protecção Especial (ZPE) do “Estuário do Tejo” é, aliás, actualmente, a única área da 

Rede Natura 2000 que dispõe de um plano de gestão específico. 
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Não faz sentido restringir as formas de incentivo às actividades aquícolas (que, como se referiu, não são elencadas) 

quando aquelas podem ser as mais diversas, não se podendo reduzir às enunciadas no n.º 2. Por exemplo, o incentivo 

às actividades aquícolas poderia ser alcançado através não só do “recurso a ajudas comunitárias e nacionais” mas 

também de apoios municipais ou do investimento de capitais privados. 

 

Por outro lado, entre as actividades aquícolas incentivadas na área ribeirinha surge mencionada a adopção de 

“sistemas de produção de tipo intensivo ou semi-intensivo” sem que sejam indicados os recursos biológicos-alvo desta 

produção (tratar-se-á de peixes, de moluscos, de crustáceos ou de espécies vegetais?).  

 
As áreas de sapal poderão ser utilizadas para informação e turismo de natureza ou outras actividades aquícolas, sem 

pôr em causa a sua preservação, pelo que não se vê vantagem em interditar aí liminarmente todas as actividades 

aquícolas (cfr. n.º 3). 

 
As disposições constantes do n.º 5 afiguram-se confusas e, em larga medida, de execução muito difícil ou até mesmo 

impossível. São disso exemplo a constituição de “galerias ripícolas” na zona de protecção da área ribeirinha do estuário 

do Tejo ou ainda a imposição de que todos os cursos de água que drenam directamente para as albufeiras tenham 

galerias ripícolas com uma largura mínima de 10 m em cada margem independentemente da classificação do curso 

de água e da importância relativa do seu leito, caudal ou bacia de apanhamento. 

 

Capítulo XIII (Espaço afecto a instalação de interesse público) 

Secção I (Definição e caracterização) 

Artigo 50.º (Espaço afecto a instalação de interesse público) 

 
As instalações de interesse público são áreas afectas a equipamentos e serviços estratégicos determinados por decisão 

do Estado, às quais o PDM se subordina, no entanto, o planeamento estritamente territorial destas especiais 

“instalações de interesse público” deve ser desenvolvido e explicitado nos planos municipais de ordenamento do 

território, em conformidade com a actual lei das atribuições e competências e municípios em matéria de ordenamento 

do território. 

 
O disposto nos n.os 1 e 2 poderia com vantagem ser reunido num único parágrafo que definisse correctamente o que 

são estes espaços e o porquê da necessidade da sua autonomização, uma vez que diversas asserções neles presentes 

se podem considerar de aplicação universal. Com efeito, há muitas outras instalações de “interesse público, sobre 

jurisdição e administração de entidade própria” e delimitadas “por perímetro bem definido”. 

 

Secção II (Instalações de interesse público) 

Artigo 51.º (Instalações de interesse público) 

 
Neste artigo reúnem-se infra-estruturas e equipamentos sociais de índole muito diversa, desde as afectas à defesa 

nacional até às de saneamento básico (ETAR). Atendendo a esta disparidade e à existência de outras infra-estruturas 

especiais que igualmente aqui poderiam ser incluídas, tais como equipamentos de saúde, equipamentos prisionais ou 

outros, propõe-se a sua diferenciação em artigos autónomos, com uma breve indicação do regime de uso do solo a 

elas afecto. 
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O disposto no n.º 2 deverá ser alterado na nova formulação deste artigo até porque nas áreas afectas à defesa 

nacional não existe Reserva Ecológica Nacional39 porque, por outro lado, é pouco provável que em áreas de 

instalação portuária ou em áreas de ETAR, por exemplo, a actividade agrícola deva ser considerada obrigatória.  

 

Secção III (Disposições específicas) 

Artigo 52.º (Normas gerais) 

 
Tendo em atenção os usos especiais que se desenvolvem no “espaço afecto a instalações de interesse público”, não 

se compreende o disposto no n.º 2 no que respeita a “actividades tradicionais instaladas”. De que “actividades 

tradicionais” se trata quando se fala de áreas afectas à defesa nacional ou a instalações portuárias? Naturalmente, o 

conjunto de “actividades” que se pode desenvolver, por exemplo, num campo de tiro, só aparentemente poderá ser 

igual àquele que se desenvolvia antes da instalação desse campo de tiro: a ocupação do território por floresta 

mantém-se, contudo a função principal desses povoamentos florestais alterou-se por completo. 

 

2.2.3 - Título III 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão 
 

Capítulo I (Unidades operativas de planeamento e gestão) 

Artigo 53.º (Definição) 

 
O disposto no art. 53.º deve reconduzir-se às figuras de planeamento previstas no Decreto-Lei n.º 380/99 e legislação 

complementar, designadamente plano de urbanização, plano de pormenor e modalidades simplificadas de plano de 

pormenor, como projecto de intervenção em espaço rural, plano de conservação, recuperação ou renovação do 

edificado, etc. A referência a “plano de pormenor de salvaguarda e valorização” está actualmente prevista na lei sob 

a designação de “plano de pormenor de salvaguarda” apenas para as zonas de protecção de imóveis ou conjuntos 

classificados, constituindo um plano sectorial na área do Ministério da Cultura (cfr. Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro). 

 

Artigo 54.º (Identificação) 

 
Neste artigo preconiza-se que se definam a priori as áreas sujeitas a plano de pormenor, planos de urbanização ou 

outro tipo de intervenção ou estudo, o que se afigura desadequado. A definição das áreas a sujeitar a PU e a PP deve 

ser meramente indicativa, deixando a esses planos a liberdade de, no contexto da sua elaboração, estabelecer a 

demarcação correcta e oportuna do seu perímetro. A planta do PDM deve adoptar um desenho eminentemente 

esquemático que faça a distribuição relativa de usos e funções, nunca a sua implantação taxativa. 

 
O disposto no n.º 5 diz mais respeito a orientações de natureza política no âmbito do funcionamento dos diferentes 

órgãos municipais do que indicações de natureza regulamentar, pelo que deverá ser retirado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 “As instalações de interesse para a defesa nacional como tal reconhecidas por despacho conjunto dos Ministros da Defesa Nacional e do 

Planeamento e da Administração do Território” constituem excepções ao regime da REN (cfr. alínea d) do n.º 2 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 93/90, de 

19 de Março). 
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2.2.4 - Título IV 
Servidões e Restrições de Utilidade Pública 
 

Artigo 55.º (Condicionantes/servidões e restrições de utilidade pública) 

 
O tratamento dado em cada artigo às diferentes servidões administrativas e restrições de utilidade pública deverá, 

globalmente, ser actualizado e uniformizado. Com efeito, verifica-se uma desactualização profunda na legislação de 

referência e nas entidades responsáveis pela sua aplicação (por exemplo, nas referências à DRARNLVT, ao Instituto 

Florestal ou ao Instituto Geológico e Mineiro).  

 
Por outro lado, enquanto nalguns casos se faz uma descrição relativamente exaustiva do regime legal associado à 

condicionante no corpo do Regulamento, noutros essa descrição pura e simplesmente não existe, o que deverá ser 

corrigido na próxima revisão do PDM. Sugere-se que as remissões para legislação em vigor aquando da revisão do PDM 

e a descrição sejam o mais possível evitadas ou, em alternativa, desenvolvidas em anexo de uma forma que explicite 

claramente a probabilidade de alteração futura dos regimes legais. 

 
A redacção deste artigo não tem em conta que, primordialmente, se devem aplicar as disposições do PDM (“classes 

de espaço”), as quais deverão ser moduladas pela servidão ou pelas servidões que vigorem em cada caso, e não o 

contrário. Num processo normal de planeamento, é natural que para a definição das classes de espaço já se tenham 

em consideração as servidões administrativas e restrições de utilidade pública fundamentais.  

 
Neste artigo há ainda que prever o estabelecimento de novas servidões no período de vigência do Plano e a 

anulação de outras. 

 

Artigo 56.º (Servidão de domínio público marítimo) e Artigo 57.º (Servidão de domínio público fluvial) 

 
Os conteúdos deste artigo, bem como do seguinte, deverão ser alterado de acordo com a legislação entretanto 

publicada, designadamente o Decreto-Lei n.º 336/98, de 3 de Novembro, que veio revogar o citado Decreto-Lei n.º 

309/87, de 7 de Agosto, que aprova os novos Estatutos da Administração do Porto de Lisboa (APL). 

Artigo 58.º (Servidão de terrenos de margens e zonas inundáveis) 

 
Os locais sujeitos a servidão estendem-se não só aos “cursos ou corrente de água não navegáveis nem flutuáveis” mas 

também às suas margens, nos termos da legislação e da classificação em vigor em dado instante. 

 
A servidão de margem estabelecida nos termos da legislação que regula o domínio hídrico ocupa uma faixa de 10m 

de largura em cada uma das margens, instituída automaticamente e sem possibilidade de outro tipo de ajuste. Por 

outro lado, nesta revisão do PDM deveriam já ser incluídas zonas adjacentes definidas com critérios técnicos e 

científicos sólidos, até por forma a dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de Novembro, que estabelece a 

obrigatoriedade de elaboração da carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por 

cheias. No caso específico do concelho do Montijo, e atendendo às formações geológicas existentes, é exagerada a 

previsão de uma faixa automática de 100m para cada lado, devendo ser fundamentada no limite da maior cheia 

conhecida ou estimada com base no comportamento hidráulico e no regime hidrológico regional.  

 
O disposto na alínea c) deve ter em consideração as diferentes entidades que intervêm no licenciamento ou 

concessão de obras e actividades desenvolvidas no domínio hídrico, e não unicamente a entidade que, a cada 

momento, é responsável pela aplicação desta servidão. 
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Artigo 59.º (Servidão de origens de água) 

 
Este artigo deverá ser reformulado, tendo em atenção o disposto no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, uma 

vez que os conceitos utilizados no n.º 2, bem como o título em epígrafe, estão desajustados relativamente à legislação 

em vigor.  

 

Artigo 60.º (Servidão de exploração de inertes [pedreiras, saibreiros, areeiros, barreiros]) 

 
No título deste artigo deveria constar “servidão de exploração de massas minerais”, em alternativa ao actualmente 

definido. De facto, as servidões associadas à extracção de inertes dizem respeito “ao desassoreamento das zonas de 

escoamento e de expansão das águas de superfície (…) da qual resulte a retirada de materiais, tais como areia, areão, 

burgau, godo e cascalho” (cfr. Decretos-Leis n.os 468/71, de 5 de Novembro, e 46/94, de 22 de Fevereiro).  

 
Para além disso, deverá ser actualizada a lista de concessões/licenciamentos de exploração de massas minerais 

concedidas pela Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia ou pela Câmara Municipal do 

Montijo. 

 

Artigo 61.º (Servidão de reserva ecológica nacional) 

 
A denominação da servidão constante no n.º 1 deverá ser “Reserva Ecológica Nacional no município do Montijo”.  

 
No n.º 2, se se optar pela referência aos terrenos onde não se aplica o regime da REN, deverá ser também 

mencionado que esse regime não se aplica às operações relativas à florestação e exploração florestal quando 

decorrentes de projectos aprovados ou autorizadas pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais.  

 
Acresce que a “excepção” prevista para o licenciamento de novas edificações (alínea b)), nada tendo a ver com 

áreas de REN, deveria ser retirada ou, quando muito, incluída noutro local do Regulamento do PDM. 

 

A delimitação oficial da REN, cuja elaboração compete à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 

Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT)40, não foi ainda publicada em Diário da República, pelo que, até à data, no 

concelho do Montijo vigora o regime transitório da REN (art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 93/90). 

 
O regime transitório estabelece faixas de protecção para cada uma das áreas abrangidas41, nas quais todas as obras 

e empreendimentos que “se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, 

obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e alterações do coberto vegetal”42 se encontram sujeitas 

à “aprovação por parte da delegação regional do Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais”43. Note-se, no 

entanto, que não interdita liminarmente a sua realização, ao contrário do regime definitivo.  

 
A REN configura um não-uso, limitando-se a ser uma interdição a todos os usos do solo. O território do Montijo tem uma 

explicitação clara dos usos e, para além da ZPE do “Estuário do Tejo”, não tem outras zonas únicas. A carta da REN que 

informa o PDM, ou qualquer outra que se venha a desenhar à luz dos critérios em vigor, não podem colher qualquer 

sentido lógico no ordenamento do território, constituindo, fatalmente, um impedimento aberrante a uma correcta 

estruturação dos planos territoriais.  
                                                 
40 Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com as alterações introduzidas pelo Pelos Decretos-Leis n.os 316/90, de 13 de Outubro, 

213/92, de 12 de Outubro, 79/95, de 20 de Abril, e 203/2002, de 1 de Outubro. 
41  As áreas abrangidas pelo regime transitório, enunciadas no Anexo II do diploma que estabelece o regime da REN, integram praias e dunas litorais, 

arribas e falésias, estuários, sapais, lagunas, lagoas costeiras e zonas húmidas adjacentes, restingas e tômbolos, lagoas e albufeiras, encostas com 
declive superior a 30%, escarpas e abruptos de erosão. 

42 Cfr. n.º 1 do art.º 4 do mesmo Decreto-Lei. 
43 Correspondente à actual Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo [DRAOT-LVT]. 
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Uma política de salvaguarda dos recursos naturais do concelho implica a estabilização dos espaços silvestres, 

observando a sua relação com os principais cursos de água e vales onde a agricultura tem expressão. As 

interdependências entre a agricultura e os recursos hídricos em geral e a rede hidrográfica em particular têm 

implicações ambientais (riscos de poluição) e paisagísticas (utilização das linhas de água e da vegetação ripícola 

como elementos compartimentadores da paisagem). 

A carta da REN actual tem que ser revista e transformada num elemento compreensível no quadro do ordenamento 

do concelho. O problema, ao contrário do que pode parecer, não é técnico, é uma questão essencialmente política, 

que remete para a crítica e revisão do actual diploma. 

 
Note-se que as cartas da REN que, nos termos da Lei, seriam uma incumbência da Administração Central, passaram a 

ser elaboradas indiferenciadamente pelas equipas que estavam a elaborar os PDM´s e outras, para subsequentemente 

serem “ajustadas e homologadas”. Para dar cobertura a esta prática, surge o regime transitório, que permite às CCDR 

exercer um poder deliberativo sobre empreendimentos em concelhos onde ainda não exista a carta oficial. 

 

Artigo 62.º (Servidão de reserva agrícola nacional) 

 
As áreas demarcadas como reserva agrícola nacional respeitam sobretudo a vales associados aos principais cursos de 

água também incluídos na reserva ecológica. A sobreposição destes dois regimes tal como actualmente se encontram 

configurados, a aplicar-se, resultaria numa impossibilidade prática, porque seria manifestamente inconciliável conjugar 

as actividades agrícolas com o imperativo radical de proibir qualquer alteração do coberto vegetal. 

 
As condições agrológicas do concelho e a adopção de novas técnicas agrícolas têm permitido nos últimos vinte anos 

a instalação de explorações agrícolas de elevado rendimento em solos tradicionalmente desprezados e incluídos nas 

categorias C, D e E da carta de capacidade de uso do solo, na qual se baseou a demarcação da RAN. Esta situação 

paradoxal põe a nu o carácter inútil e deslocado da restrição RAN, que nada tem a ver com as reais potencialidades 

do solo para a agricultura. 

 

Artigo 63.º (Servidão de áreas florestais) 

 
As propriedades elencadas neste artigo foram submetidas ao regime florestal parcial de simples polícia antes de 1974, 

com o objectivo primordial de coutamento dos terrenos no âmbito das actividades cinegética e da pesca nas águas 

interiores.  

 
No quadro do Regulamento dos Serviços da Polícia Florestal (Decreto-Lei n.º 39 931, de 24 de Novembro de 1954, e 

demais legislação do regime florestal), para uma propriedade beneficiar da sujeição ao regime florestal deve 

obedecer às seguintes condições técnicas:  

 
• O prédio, ou parte dele, deve possuir características preponderantemente florestais, pelo menos em 2/3 da 

sua superfície. 

• Ficar submetido a um plano de arborização, tratamento e exploração elaborado por um técnico florestal e 

aprovado pelo Ministro da Agricultura. 

• Quando a primeira condição não se verificar, o plano anteriormente referido deve prever a arborização em 

galeria ou bosquete, de caminhos, valas, linhas de água, moitas, limites, sebes ou abrigo, numa superfície não 

inferior a 1/3 da superfície total. 
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O que se verificou na generalidade dos casos, no Montijo, como em outros concelhos do sul do país, foi que a 

solicitação da submissão ao regime florestal era feita pelos proprietários apenas como pró-forma indispensável à 

subsequente concessão de reservas de caça e de pesca. Com as sucessivas alterações da legislação que regula a 

actividade cinegética, em especial logo após a Revolução de Abril de 1974, as normas do regime florestal deixaram de 

ser aplicadas nestas propriedade; porém, efectivamente, as propriedades nunca foram desafectadas desse regime 

pelo decreto competente, embora não sejam respeitadas as suas directivas (sinalização, guarda, cumprimento do 

plano de arborização, etc.).  

 
Nesse sentido, e uma vez que a forma de aplicação do regime florestal é a de simples polícia, que na generalidade 

dos PDM não vem identificada, resulta que este artigo deveria ser retirado. 

 

Artigo 64.º (Servidão de montados de sobro) 

 
Esta servidão diz respeito à protecção do sobreiro e da azinheira, em exemplares isolados ou em povoamento, e não 

apenas aos “montados de sobro”. Por outro lado, não existe um “cadastro florestal do IF”, podendo, no entanto, a 

Câmara Municipal produzir cartografia de apoio à aplicação desta restrição de utilidade pública, eventualmente em 

colaboração com a Direcção-Geral de Recursos Florestais. Deverá, porém, ressalvar-se que a aplicação da legislação 

de protecção do sobreiro e da azinheira se aplica a todos os espécimes destas duas espécies que, em muitos casos, 

não serão susceptíveis de cartografia, especialmente na escala em que trabalha o PDM do Montijo, e que se 

encontram em permanente regeneração natural. 

 

Artigo 65.º (Servidão de áreas percorridas por incêndios florestais) 

 
Esta servidão seria mais correctamente denominada como “terrenos com povoamentos florestais percorridos por 

incêndios”, conforme o disposto na lei. Por exemplo, esta servidão não abrange terrenos agrícolas ou urbanos não 

arborizados, que tenham sido afectados por incêndios florestais. Para além de que não existe também um “cadastro” 

de áreas percorridas por incêndios do IF. 

 
Nos termos da lei (Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 8 de 

Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 34/99, de 5 de Fevereiro) e como foi já referido, a DGRF deve elaborar com a Câmara 

Municipal do Montijo a cartografia dos povoamentos florestais percorridos por incêndios, com uma escala apropriada 

à gestão urbanística. 

 

Artigo 66.º (Servidão de imóveis classificados) 

 
Devem ser actualizadas e reordenadas as referências aos diferentes imóveis classificados ou em vias de classificação 

no concelho, nos termos da nova lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do património 

cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro). 

 
As categorias de classificação de monumentos, conjuntos ou sítios são as de “interesse nacional” (monumentos 

nacionais), de “interesse público” e de “interesse municipal”. Neste artigo as categorias a discriminar são as de: imóveis 

de interesse público, imóveis de interesse municipal e imóveis em vias de classificação.  

 
Apenas constar do Regulamento do PDM os monumentos, conjuntos ou sítios efectivamente classificados ou em vias de 

classificação nos termos da lei, o que não sucede com diferentes imóveis e ocorrências propostas na alínea c) do n.º 1. 

De facto, não compete ao PDM propor a classificação de imóveis, a qual decorre pelos trâmites especificados na Lei. 
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O disposto no n.º 2 deverá remeter-se ao regime estabelecido na Lei, sendo que esta não prevê a instituição de 

comissões como a referida na alínea b) deste n.º. 

Por outro lado, o regime de classificação e de protecção do arvoredo de interesse público, baseado no Decreto-Lei n.º 

28 468, de 25 de Fevereiro de 1938, é, em grande medida, distinto do dos imóveis classificados, pelo que deve constar 

em artigo próprio. De acordo com as classificações publicadas em Diário da República, deverão ainda ser corrigidas as 

referências ao Pinus pinea e à data de classificação do Quercus suber (1988). 

 

Artigo 67.º (Servidão de saneamento básico) 

 
A “servidão de saneamento básico” deverá ser subdividida na “servidão de redes de esgotos” e na “servidão de 

abastecimento de água”, organizada em dois artigos distintos. Note-se que o regime disposto no n.º 2 deste artigo 

reproduz de forma muito incompleta e por vezes errónea a legislação concernente aos dois tipos de infra-estruturas 

básicas, pelo que a redacção deverá ser alterada.  

 

Artigo 68.º (Servidão de conduta adutora) 

 
Esta servidão deve ser assimilada e tratada em conjunto com a servidão de abastecimento de água, nos termos do 

referido no artigo anterior. 

 

Artigo 69.º (Servidão de passagem de linhas de AT) 

 
A “servidão de passagem de linhas de alta tensão” deverá ser renomeada como “servidão de passagem de linhas 

eléctricas”, englobando as linhas de muito alta, alta, média tensão e baixa tensão.  

 

Artigo 70.º (Servidão de gasoduto de alta pressão) e Artigo 71.º (Servidão de oleoduto) 

 
As servidões referentes a gasodutos e oleodutos deverão ser tratadas em conjunto, de acordo com os Decretos-Leis n.os 

374/89, de 25 de Outubro, 11/94, de 13 de Janeiro, e 152/94, de 26 de Maio, e restante legislação em vigor. 

 

Artigo 72.º (Servidão do novo atravessamento rodoviário do rio Tejo) 

 
Estando já implementada no terreno o troço do IP1 entre Montijo e Sacavém, não faz sentido na revisão do PDM tratar 

à parte do sistema rodoviário nacional o atravessamento rodoviário do rio Tejo, constituído pelo IP1/Ponte Vasco da 

Gama. Este artigo deverá ser agregado ao artigo seguinte. 

 

Artigo 73.º (Servidão de estradas nacionais) e Artigo 74.º (Servidão de vias municipais) e Artigo 75.º (Servidão de vias 

férreas) 

 
Deverão ser explicitadas as principais condicionantes legais resultantes da existência de rodovias e ferrovias, a exemplo 

da metodologia seguida noutras servidões. No que respeita às vias constantes do Plano Rodoviário Nacional, deverão 

ser acrescentados diversos itinerários principais e complementares que não constam do actual PDM. 
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Artigo 76.º (Servidão de aeronáutica civil) e Artigo 77.º (Servidão de telecomunicações) e Artigo 78.º (Servidão de 

escolas) e Artigo 79.º (Servidão de prisões) e Artigo 80.º (Servidão de indústrias insalubres ou incómodas) e Artigo 

81.º (Servidão de defesa nacional) e Artigo 82.º (Servidão de marcos geodésicos) 

 
Estas servidões deverão ser actualizadas, caso seja necessário, devendo ainda ser para cada uma delas, explicitando 

um breve texto de síntese e enquadramento. É ainda de referir a necessidade de, no corpo principal do Regulamento 

ou, de preferência, em anexo, indicar, com precisão, os locais sujeitos à servidão, o que não sucede no art. 80.º. 

 

Artigo 83.º (Servidão de zona de defesa e controlo urbano) 

 
O regime estabelecido pelo Decreto n.º 9/93, de 18 de Março, diz respeito ao estabelecimento de uma zona de defesa 

e controlo urbanos referentes à construção da nova ponte sobre o Tejo, e, uma vez que foi entretanto revogado pelo 

Decreto n.º 13/2004, de 20 de Maio, deverá ser eliminado numa próxima revisão do PDM. 

 

2.2.5 - Título V 
Disposições Complementares 
 

Capítulo I (Licenciamento de loteamentos, obras de urbanização e edificações) 

Artigo 85.º (Arruamentos e estacionamentos) 

 
Este artigo encontra-se desactualizado uma vez que remete para excertos da Portaria n.º 1182/92, de 22 de Dezembro, 

entretanto substituída pela Portaria n.º 1136/2001, de 25 de Setembro, relativa à definição de parâmetros a respeitar em 

projectos de loteamento, com um carácter supletivo na ausência de PMOT eficaz. 

 
Acresce ainda que aquando da elaboração de PMOT, de acordo com o Despacho do Secretário de Estado do 

Ordenamento do Território, de 20 de Fevereiro de 2004, o município do Montijo deve fundamentar “da desnecessidade 

ou impossibilidade de observar esses valores standard estabelecidos na referida Portaria”. 

 

Artigo 86.º (Ruído) 

 
A aprovação do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, com as alterações constantes do Decreto-Lei n.º 

259/2002, de 23 de Novembro, veio modificar profundamente o quadro legal aplicável sobre a poluição sonora, 

atribuindo às autarquias locais novas funções em matéria de atribuição de licenças especiais de ruído, actividades 

ruidosas temporárias, fiscalização, processamento e aplicação de coimas. 

 
De acordo com o novo Regulamento Geral do Ruído, a Câmara Municipal do Montijo deve seguir medidas gerais de 

prevenção e controlo da poluição sonora que deverão ser vertidas no novo PDM, designadamente procedendo a 

uma classificação das zonas sensíveis e das zonas mistas, por forma a respeitar os respectivos limiares máximos de nível 

sonoro, e elaborar um mapa de ruído do concelho. 

 

Artigo 87.º (Sistemas de vistas) 

 
O conteúdo deste artigo é vago, nada explicitando relativamente às medidas concretas a tomar na salvaguarda e na 

criação de paisagens notáveis no concelho do Montijo. Tais medidas apenas poderiam ter sido elencadas caso nos 

estudos de ordenamento se tivessem identificado unidades de paisagem singulares a preservar ou zonas a submeter a 

projectos de requalificação paisagística, incluindo a criação ou manutenção destes “sistemas de vistas”. 
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Capítulo II (Licenciamento de estabelecimentos insalubres ou incómodos) 

Artigo 88.º (Licenciamento de estabelecimentos insalubres ou incómodos) 

 
As restrições constantes do art.º 88.º têm, em princípio, difícil aplicação no concelho, dado que, por uma lado, a quase 

totalidade dos solos no Montijo é de média ou alta permeabilidade e, por outro lado, a rede hidrográfica apresenta 

uma elevada densidade, o que, aliado às restantes limitações da alínea b.3), determina a exclusão de quase todo o 

território municipal. Assim, a aplicação conjugada das restrições incluídas nas alíneas a), b) e c) resulta numa quase 

impossibilidade do licenciamento de estabelecimentos insalubres ou incómodos.  

 
Ou se reformula a redacção do n.º 1 deste artigo, tornando-o mais flexível, ou em alternativa adopta-se uma avaliação 

casuística, tal como é sugerido no n.º 3 quando se refere a necessidade de aplicação de legislação específica no caso 

de se tratar de actividades já regulamentadas pela lei geral. 

 
A integração territorial de estabelecimentos insalubres, incómodos e perigosos é necessária e incontornável e deve 

rodear-se de uma avaliação exaustiva quer do seu impacte, quer das medidas de mitigação exigíveis, o que nada tem 

a ver com a aplicação de regras cegas. 

 

Capítulo III (Modificação dos limites das classes e categorias de espaço e omissões) 

Artigo 89.º (Modificação dos limites) 

 
O disposto neste artigo carece de uma revisão profunda à luz do regime actualmente em vigor no que respeita aos 

PMOT, que estabelece os casos concretos em que é possível modificar os PDM´s, incluindo os limites das classes e 

categorias de espaço (cfr. art.os 93.º, 95.º, 96.º, 97.º, 98.º e 100.º do Decreto-lei n.º 380/99, com as alterações constantes 

do Decreto-Lei n.º 310/2001). No caso vertente, mesmo tendo em consideração o anterior regime aplicável (art.os 19.º, 

20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 69/90), afiguram-se desconformes com a lei as possibilidades de modificação dos limites 

previstas na alínea c). 

Na actual lei de bases da política de ordenamento do território e de urbanismo e respectivo regime jurídico dos 

instrumentos de gestão territorial coexistem três figuras que possibilitam a modificação dos PDM´s: a alteração, a 

revisão e a suspensão. No caso da revisão, esta apenas poderá ocorrer decorrido um mínimo de três anos da entrada 

em vigor do Plano, o mesmo sucedendo no caso da alteração, exceptuando-se algumas excepções-limite e 

alterações sujeitas a regime simplicado. 

 
Uma vez que o número de situações abrangidas pelo regime simplificado é extremamente reduzido, a larga maioria 

dos casos que necessitariam de uma resposta simples e expedita do sistema de planeamento são remetidos para uma 

alteração ou revisão, ambas constituindo processos morosos e difíceis. 

 
É necessário agilizar todos estes procedimentos, tipificar e alargar as situações abrangidas pelo regime simplificado e, 

porventura, introduzir uma nova figura de modificação aos PDM´s que medeie entre as figuras existentes de alteração 

e de revisão. 

 

Artigo 90.º (Omissões) 

 
Este artigo deveria ser incluído nas disposições finais do Regulamento. A sua redacção deve fazer referência à 

necessidade de cumprir tanto a legislação geral como a legislação sectorial, grande parte da qual é citada pelo 

próprio PDM.  
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2.2.6 - Título VI 
Disposições Finais 
 

Capítulo I (Disposições finais) 

Artigo 91.º (Entrada em vigor) 

 
Este artigo deverá sofrer uma reformulação, uma vez que, nos termos da lei, o início da vigência deste Regulamento 

não pode, em caso algum, coincidir com a data da sua publicação em Diário da República, devendo ser fixada uma 

data posterior (cfr. art.º 2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada pela Lei n.º 2/2005, de 24 de Janeiro).  

 

Artigo 92.º (Prazo de vigência, revisão e suspensão) 

 
O conteúdo deste artigo deverá ser profundamente alterado, tendo em atenção a alteração do regime de vigência e 

de revisão dos PDM´s introduzida pelo Decreto-Lei n.º 380/99.  

 

Artigo 93.º (Consulta) 

 
As disposições constantes nos n.os 1 e 2 encontram-se regulamentadas na legislação de enquadramento dos PMOT 

(Decreto-Lei n.º 380/99). Por outro lado, considera-se ser do máximo interesse que o PDM do Montijo possa ser 

disponibilizado ao público em geral através da Internet, designadamente por sistemas de webGIS, com interfaces 

interactivos para a consulta das diversas peças desenhadas e escritas do Plano. Este aspecto é extremamente 

importante para a universalização dos objectivos e conteúdos do PDM e para a transparência do funcionamento não 

só dos serviços municipais mas também do mercado imobiliário e do conjunto dos agentes que intervêm no território. 

 

2.2.7 - Anexos do Regulamento 
 

Anexo I (Condicionantes/ Servidões e restrições de utilidade pública) 

 
Este anexo foi elaborado com base num documento de 1998, embora com algumas actualizações relativamente à 

legislação em vigor à data da elaboração do PDM. A inclusão de um anexo deste tipo, com a profundidade e a 

exaustividade com que são tratadas as diversas servidões e restrições, levanta dúvidas quanto à sua pertinência. 

 
Duas alternativas se colocam neste domínio: ou este anexo se reconduz a uma explicação mais sintética e 

discriminativa da legislação a observar na aplicação de cada servidão, descrevendo os aspectos específicos do 

concelho do Montijo, ou transforma-se num mero compêndio copioso e, fatalmente, desactualizado, de legislação e 

especificações técnico-jurídicas que têm mais cabimento num documento produzido por entidades especializadas, a 

todo o tempo actualizado e universalmente consultável. Caso se opte por esta última alternativa, seria mais adequado 

remeter o conteúdo deste anexo para um capítulo dos volumes técnicos ou dos relatórios que acompanham o PDM.  

Independentemente destes aspectos, verifica-se que: 

• Em alguns casos, o conteúdo destas fichas não aprofunda o que está no corpo do Regulamento (por exemplo, no 

caso das zonas adjacentes, na ficha A.2). 

• Noutros surgem ser servidões que não são referidas no Regulamento (por exemplo, no caso da “servidão de 

albufeiras de águas públicas”). 

• Ainda noutros casos utilizam-se diferentes designações para uma mesma servidão (são disso exemplo as “servidões 

de nascentes” versus “servidões de origens de água”, em que a primeira designação é, aliás, utilizada de forma 

errónea, uma vez que este tipo de servidão não existem no concelho do Montijo). 
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• Também são erroneamente referidas algumas servidões (exemplo: “servidão de parques e reservas”), que não 

ocorrem no concelho, enquanto que a Zona de Protecção Especial do “Estuário do Tejo”, criada no âmbito das 

directivas Aves e Habitats, não merece qualquer referência, embora já tivesse sido criada antes da publicação do 

PDM.  

• Noutros casos ainda, o conteúdo das fichas difere do regime legal a que estão submetidos os terrenos em causa, 

caso da ficha A 15.3, em que é referido o zonamento do risco de incêndio no concelho ou ainda as “medidas 

preventivas durante a época normal de fogos”, que nada têm a ver com a “servidão de áreas percorridas por 

incêndios florestais”. 

 

Anexo II (Identificação de abreviaturas inseridas no texto do regulamento) 

 
Uma parte das abreviaturas elencadas remete para organismos que foram entretanto substituídos por outros ou mesmo 

extintos, como o Instituto Geológico e Mineiro (actual Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação [INETI]), 

o Serviço Nacional de Bombeiros, o Instituto Florestal (actual Direcção-Geral dos Recursos Florestais [DGRF]), o Ministério 

da Agricultura (actual Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas [MADRP]), o Ministério do 

Ambiente e Recursos Naturais (actual Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional [MAOTDR]), entre outros, devendo sofrer uma reformulação. 

 
Constata-se também que a abreviatura “BC — biótopo Corine” nunca é utilizada no Regulamento. A única referência 

ao “projecto CORINE/biótopo do Estuário do Tejo” surge no Anexo I (“condicionantes/servidões e restrições de utilidade 

pública”), o que não é correcto, dado que não se associou qualquer regime legal específico para as áreas 

identificadas como de interesse para a conservação da natureza, pelo que estas não constituem qualquer servidão ou 

restrição de utilidade pública Por outro lado, a Convenção de Berna (de onde emana o Projecto Biótopos do 

Programa Corine) aplica-se a todo o território nacional, e não apenas à área mencionada neste PDM. 

 

Anexo III (Manual de apoio à gestão) 

 
O Anexo III configura um regulamento paralelo que por vezes desenvolve e explica alguns aspectos do corpo principal 

do Regulamento (veja-se o caso das definições dos diversos níveis de áreas urbanas), mas que, na maioria dos casos, 

se limita a reproduzir a lei geral, de forma redundante e algumas vezes nem sequer com o cuidado de atender às 

especificidades do concelho do Montijo.  

 
Não se compreende o preâmbulo deste auto-designado “manual de apoio à gestão”, que duplica, porventura em 

moldes até mais adequados, os princípios, objectivos e as linhas orientadoras para o desenvolvimento e organização 

territorial do município. 

 

Nos objectivos enunciados (alíneas a) a j)) coexistem objectivos de natureza estratégica (como “contribuir para a 

qualificação da península da Setúbal”) com outros que actuam a um nível perfeitamente operacional (como 

“contribuir para a correcta implantação e protecção das novas infra-estruturas ferroviárias”). 

 
No que concerne, designadamente, aos espaços florestais, este anexo transcreve de forma incompleta alguma 

legislação de nível nacional, em grande parte entretanto revogada. Esta transcrição é inclusivamente feita de forma 

pouco atenta, chegando mesmo a verificar-se a repetição de normativos dentro do mesmo ponto (por exemplo, a 

expressão “não devendo as manchas [de pinheiro-bravo ou eucaliptos] exceder 100ha sem serem cantonadas por 

faixas de folhosas mais resistentes ao fogo” é utilizada na alínea c) do ponto 1.5.1 e reproduzida mais à frente na alínea 

a) do n.º 2 do ponto 1.5.2). 
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Relativamente à prevenção contra fogos florestais, não há qualquer interesse em que um PDM simplesmente repita o 

que consta da legislação nacional. O que o PDM do Montijo deveria fazer seria aquilo que no seu âmbito tem interesse 

para a prevenção contra incêndios florestais, ou seja: 

 
• A integração de uma zonagem de risco e perigo de incêndio44 nos trabalhos e nas propostas do PDM, 

nomeadamente no que respeita à expansão e equipamento de aglomerados urbanos. 

• A infra estruturação do espaço rústico no que respeita aos equipamentos e infra-estruturas de DFCI (defesa da 

floresta contra incêndios). 

• O licenciamento de edificações no interior das áreas arborizadas. 

• A propostas concretas de organização do espaço, que permitam a criação de uma paisagem mais resistente aos 

incêndios. 

 
Muitas das disposições enunciadas no Anexo III são supérfluas, nada adiantando ao conteúdo substantivo do 

Regulamento. É o caso do 1.3 (“espaços de indústria extractiva”) que se limita a um conjunto de afirmações genéricas 

e vagas, rematando com a expressão de que a indústria extractiva “é objecto de legislação específica”, quando se 

trata de uma área de competências que, em grande medida, reside na própria Câmara Municipal do Montijo, que 

deveria ter uma linha de orientação própria sobre esta matéria. 

Em 2005, este Anexo encontra-se quase totalmente obsoleto e constitui um factor de confusão e de engano para os 

cidadãos que pretendem conhecer as disposições em vigor para o município do Montijo, pelo que se sugere que, em 

sua substituição, a Câmara Municipal do Montijo mantenha uma lista permanentemente actualizada, quer para o seu 

uso interno, quer para informação dos munícipes ou de qualquer entidade envolvida em processos municipais, 

escusando-se a sua publicação em Diário da República. 

 

Anexo IV (Regulamentação subsidiária) Excluído de ratificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Com base no plano de defesa da floresta (de âmbito municipal ou intermunicipal), elaborado nos termos da Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, do Decreto-

Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho, e da Portaria n.º 1185/2004, de 15 de Setembro. 
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3 - GLOSSÁRIO 
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AML – Área Metropolitana de Lisboa. 

AGRIS – Medida de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

dos Programas Operacionais Regionais. 

AGROS – Programa Operacional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural. 

AMARSUL – Centro Integrado de Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos. 

ATL – Centro de Actividades de Tempos Livres. 

AUGI – Área Urbana de Génese Ilegal. 

BA6 – Base Aérea nº 6. 

CAE – Classificação Portuguesa das Actividades 

Económicas. 

CCDRLVT – Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. 

CMM – Câmara Municipal de Montijo. 

CO2 – Dióxido de Carbono. 

COV – Compostos Orgânicos Voláteis. 

CRIF – Carta de Risco de Incêndios Florestais. 

CRIL – Circular Regional Interna de Lisboa. 

CRIPS – Circular Regional Interna da Península de 

Setúbal. 

CTA – Campo de Tiro de Alcochete 

DGOTDU – Direcção Geral de Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano. 

ENI – Empresários em Nome Individual. 

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais. 

INAG – Instituto da Água. 

INE – Instituto Nacional de Estatística. 

IPC – Indicador Pér Capita. 

IGESPAR – Instituto de Gestão do Património 

Arquitectónico e Arqueológico. 

3. 

LBOTU – Lei de Bases da Politica de Ordenamento do 

Território e do Urbanismo. 

LNEC – Laboratório de Engenharia Civil. 

MST – Metro Sul do Tejo. 

NAL – Novo Aeroporto de Lisboa. 

NOX – Oxido de Nitrogénio. 

PBH – Plano da Bacia Hidrográfica. 

PDMM – Plano Director Municipal de Montijo. 

PDMCRIF – Plano Director Municipal de Risco de 

Incêndios Florestais. 

PEDEPES – Plano Estratégico para o Desenvolvimento da 

Península de Setúbal. 

PEDAP – Programa Especifico de Desenvolvimento da 

Agricultura em Portugal. 

PER – Programa Especial de Realojamento. 

PERLOVT – Plano Estratégico da Região de Lisboa, 

Oeste e Vale do Tejo. 

PIB – Produto Interno Bruto. 

PNDES – Plano Nacional de Desenvolvimento 

Económico e Social. 

PNPOT – Programa Nacional de Politicas de 

Ordenamento do Território. 

PPSV – Plano Pormenor de Salvaguarda e Valorização. 

PRN – Plano Rodoviário Nacional. 

PROFAML – Plano Regional de Ordenamento Florestal 

da Área Metropolitana de Lisboa. 

PROTAML – Plano Regional de Ordenamento do 

Território da Área Metropolitana de Lisboa. 

RAN – Reserva Agrícola Nacional. 

RCD – Resíduos de Construção e Demolições. 

RECRIA – Regime Especial de Comparticipação na 

Recuperação de Imóveis Arrendados. 
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RECRIPH – Regime Especial de Comparticipação na 

Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de 

Propriedade Horizontal. 

REHABITA – Regime de Apoio à Recuperação 

Habitacional em Áreas Urbanas Antigas. 

REM – Rede Ecológica Metropolitana. 

REN – Reserva Ecológica Nacional. 

RLVT – Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

RPDMM – Regulamento do Plano Director Municipal de 

Montijo. 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos. 

SAU – Superfície Agrícola Utilizada. 

SIMARSUL – Sistema Integrado Multimunicipal de Águas 

Residuais da Península de Setúbal. 

SMAS – Serviço Municipal de Águas e Saneamento. 

SOLARH – Apoio para Obras de Conservação e 

Reabilitação de Habitação Própria Permanente. 

TCAM – Taxa de Crescimento Anual Média. 

TGV – Linha Ferroviária de Alta Velocidade. 

TI – Transporte Individual. 

TST – Transportes Sul do Tejo. 

UHP – Unidades Homogéneas de Planeamento. 

UOPG – Unidades Operativas de Projecto e Gestão. 

VAB – Valor Acrescentado Bruto. 

ZEC – Zona de Especial de Conservação 

ZPE – Zona de Protecção Especial. 

 

 


