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MUNICÍPIO DO MONTIIO
CÂMARA MUNICIPAL

A Atualização do Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico do Concelho de

Montijo resulta de uma colaboração conjunta, que muito nos honra, entre a Câmara
Municipal de Montijo e o Instituto Politécnico de Setúbal, decorrendo do trabalho
anteriormente desenvolvido e apresentado, publicamente, em 2011.
Este trabalho surgiu da necessidade de ajustar o anterior Plano Estratégico à nova
realidade deste território e às mudanças globais operadas na sociedade atual, onde o
setor turístico tem tido um enorme destaque, daí se tratar de uma atualização.
O documento, que agora se apresenta, alinha-se na estratégia do município, com vista
ao desenvolvimento turístico do concelho de Montijo estando assente nos recursos e
nos produtos da nossa oferta turística, de forma a impulsionar a competitividade, o
investimento e a atratividade do concelho e da região, potenciando o seu
desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental.
Atendendo a que o envolvimento de todos os agentes económicos deve estar na base
de qualquer planeamento turístico, é de realçar o facto de se ter privilegiado o método
participativo na conceção da Atualização do Plano Estratégico de Desenvolvimento
Turístico do Concelho de Montijo, onde se recolheram contributos importantes e
pertinentes que nos ajudarão a planear e construir, um território de turismo - um Montijo
moderno, inovador e inclusivo.

É, pois, com muito orgulho que apresentamos a Atualização do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Turístico do Concelho de Montijo, num momento particularmente
difícil para o setor turístico, estando certos que estamos diante de um projeto de todos
e para todos.
Bem hajam!

Montijo, Junho de 2021
O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Ribeiro Canta
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1PS

Instituto
Politécnico de Setúbal

Pela segunda vez, o município do Montijo confiou no Instituto Politécnico de Setúbal
(IPS) para elaborar o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo no
concelho, num exercício participativo com todos os atores relevantes.
O compromisso do IPS com a região concretiza-se com projetos relevantes e, neste
caso, apoiar as autarquias na implementação dos seus projetos, reveste-se como
um dos meios mais relevantes, porquanto pennite a transferência de conhecimento
gerado. O IPS possui um conjunto de docentes qualificados, que participam em
centros de investigação acreditados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT), garantia da qualidade dos projetos aprovados.
O primeiro exercício estratégico realizado em 2010 revelou-se fundamental para o
crescimento da atividade turística no concelho do Montijo, confonne demonstram os
dados oficiais, sendo um dos concelhos da região mais dinâmicos até ao início da
pandemia. Estes dados revelam que o exercício de planeamento levado a cabo,
com a concretização das ações, se revelou essencial, colocando o turismo como um
dos eixos relevantes na estratégia económica do território.
A atualização do Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo no concelho
do Montijo (PEDTM), que agora se apresenta, constitui-se como um instrumento
importante para preparar o relançamento económico do turismo pós-pandemia,
depois da maior crise que o setor atravessou.
A cooperação entre a autarquia do Montijo e ao Instituto Politécnico de Setúbal temse revelado frutífera na atração de investimento e na dinamização da atividade
turística. Estamos convictos que estas parcerias são essenciais para melhorar as
condições sociais e económicas das populações.

Setúbal, Junho de 2021
O Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal

Pedro Dominguinhos
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1. Nota introdutória
O plano estratégico que se apresenta é uma atualização do Plano Estratégico para o
Desenvolvimento do Turismo Montijo (PEDTM) realizado em resultado do protocolo
celebrado em Dezembro e 2008.
Este plano atualizado (PEDTM25) consubstancia-se através da ambição do concelho do
Montijo em se posicionar estrategicamente num setor tão relevante a nível nacional, como
é o setor do turismo e na vontade das partes envolvidas (Câmara Municipal do Montijo e
Instituto Politécnico de Setúbal) em trabalharem mutuamente na promoção e transferência
do conhecimento em prol da valorização do Montijo.
No final deste percurso esta parceria foi muito gratificante e o trabalho desenvolvido pela
equipa técnico científica constituída pelos professores Teresa Costa (coordenação) e Nuno
Teixeira e pela Dra Zélia Duarte decorreu num verdadeiro espírito de equipa e de
cooperação.
Apraz-nos um particular agradecimento ao Senhor Presidente da Câmara Municipal do
Montijo e ao Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal pela confiança depositada.

2. Metodologia de elaboração do PEDTM
Tendo como objetivo a atualização do Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo
no concelho do Montijo (PEDTM), propõe-se um conjunto de linhas metodológicas que dão
corpo à metodologia aplicada ao projeto. Estas linhas respeitam a metodologia
anteriormente desenvolvida aquando da elaboração do PEDTM, incluindo a participação
ativa entre os diversos stakeholders envolvidos direta ou indiretamente. Assim,
consideraram-se diversas conceções teóricas tendo presentes os objetivos que norteiam o
plano e as orientações delineadas no documento Estratégia Turismo 2027.
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Figura 1 - Metodologia do PEDTM

1ª Fase
Sessões de focus
parao
group com
Auscultação
auscultação dos
stakeholders sobre
recursos e produtos
turísticos do concelho

1º Momento
Inventariação dos recursos e
recolha participada da informação

2ª Fase
Entrevistas
semiestruturadas a
líderes concelhios e a
diversos agentes
socioeconómicos
intervêm no sector do
turismo

2º Momento
Análise e tratamento da informação

3º Momento
Elaboração do diagnóstico
integrador

4ºMomento
Momento
4º
Validação
junto
da CMM
Consulta
pública

5º Momento
Apresentação pública

Fonte: Elaboração da equipa técnica

2.1. Participação e partilha de propostas visando a pluralidade
Durante todo o processo fomentou-se o envolvimento e participação dos diversos atores,
respeitando-se princípios de colaboração, partilha, comunicação, respeito e efetiva
articulação de todos os seus intervenientes. Para o efeito foram aplicadas diferentes
técnicas e metodologias que importa apresentar.
A metodologia apresentada na figura anterior incorpora 5 grandes momentos que
apresentamos de seguida:
Momento 1 – compreende a atualização da inventariação dos ativos estratégicos do turismo
e recolha participada da informação. Numa primeira fase foram realizadas duas sessões de
focus group com o objetivo principal de auscultar os stakeholders ligados ao turismo sobre
ativos estratégicos e produtos turísticos do concelho. Numa segunda fase foram efetuadas
entrevistas semiestruturadas a líderes concelhios e a diversos agentes socioeconómicos que
direta ou indiretamente intervêm no sector do turismo, nomeadamente, representantes de
associações de comércio, turismo, restauração, culturais, recreativas e desportivas e
empresários, com particular incidência nos participantes anteriormente não auscultados. A
listagem dos entrevistados encontra-se disponível em anexo (Anexo 1).
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Momento 2 – refere-se à análise e tratamento da informação desenvolvida através do
recurso de técnicas de análise qualitativa e quantitativa de dados.
Momento 3 – inclui a elaboração do diagnóstico integrador que fundamenta o modelo e
estratégias delineadas para o desenvolvimento do turismo no Montijo.
Momento 4 – validação junto da Câmara Municipal do Montijo e harmonização do plano
com a estratégica global do município.
Momento 5 - apresentação Pública
Recolha de informação através de focus group
O focus group é uma técnica qualitativa que procura controlar a discussão de um grupo de
pessoas e tem por base entrevistas não dirigidas (Gil, 2011). Esta técnica pretende dar
particular ênfase à observação e registo de experiências e reações dos participantes do
grupo. O focus group, comparativamente com outras técnicas e/ou métodos, permite obter
uma pluralidade de visões e reações emocionais no contexto do grupo.
As duas sessões de focus group realizadas no âmbito do PEDTM, em 19 de novembro e 22

de novembro de 2018, pretenderam especificamente: 1) auscultar os stakeholders sobre
pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças no que concerne à dimensão económica,
social e cultural; 2) auscultar os stakeholders sobre organização territorial no que concerne
aos ativos estratégicos turísticos do território; 3) auscultar os stakeholders sobre os ativos
estratégicos turísticos (pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças) e produtos
turísticos a desenvolver nos territórios identificados e 4) auscultação sobre o diagnóstico já
realizado.
Ambas as sessões foram organizadas em 4 fases:
1) Recolha de informação sobre aspetos económicos e tecido empresarial do concelho;
2) Recolha de informação sobre aspetos sociais e culturais do concelho;
3) Recolha de informação sobre possível divisão do território em termos de ativos
estratégicos e respetiva identificação dos ativos territoriais e produtos turísticos
atuais;
4) Recolha de informação sobre pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças dos
ativos estratégicos anteriormente identificados.
Nestas sessões participaram stakeholders que tinham sido entrevistados aquando da
realização do PEDMT com o objetivo perceber eventuais alterações e evoluções no que
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concerne aos ativos estratégicos e produtos turísticos do concelho previamente
identificados.
No desenvolvimento do focus group utilizaram-se metodologias e instrumentos de trabalho
simples, focados na geração de resultados práticos concretos no final da sessão.
A informação recolhida teve elevada relevância nas fases seguintes, mais concretamente na
elaboração de propostas de ação decorrentes dos programas de intervenção que compõem
as atuais vertentes estratégicas do PEDTM.
Como suporte à sessão foram utilizados, para além dos meios convencionais de registo,
meios audiovisuais de visualização de informação, de sistematização e de geração coletiva
de ideias.
As sessões foram preparadas em conjunto com a Câmara Municipal e com a equipa externa
do Instituto Politécnico de Setúbal.

Tabela 1– Equipa técnica que dinamizou os focus groups
Nome

Organização

Teresa Costa (coordenadora)

Instituto Politécnico de Setúbal, ESCE

Nuno Teixeira

Instituto Politécnico de Setúbal, ESCE

Zélia Duarte

Câmara Municipal do Montijo

2.2. Recolha de informação através de entrevistas semiestruturadas

Existem diferentes tipos de entrevistas conforme o propósito do entrevistador (Lakatos
e Marconi, 2007): 1) a entrevista padronizada ou estruturada que se realiza seguindo
um formulário elaborado e com pessoas selecionadas. Neste caso o entrevistador segue
um guião estabelecido previamente; 2) despadronizada ou não estruturada. Neste caso
o entrevistado tem liberdade para desenvolver a entrevista/conversa em qualquer
direção que considere adequada, podendo explorar amplamente as questões com
perguntas abertas, que poderão ser respondidas dentro de uma conversação informal;
3) Painel, consiste na repetição de perguntas de tempo em tempo às mesmas pessoas,
com o objetivo de estudar a evolução das opiniões em períodos curtos.
De acordo com Gil (2011), as entrevistas podem ser informais, focalizadas, por pautas e
formalizadas. O tipo de entrevista informal é o menos estruturado e só se distingue da
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simples conversação porque tem como objetivo básico a recolha de dados. É
recomendado nos estudos exploratórios pois procuram abordar realidades pouco
conhecidas pelo investigador, ou proporcionar uma visão aproximada do problema em
estudo. A entrevista focalizada enfoca um tema específico, sendo permitido ao
entrevistado falar livremente sobre o mesmo, mas com o esforço do entrevistador para
retomar o mesmo foco quando ele começa a desviar-se. É empregado em situações
experimentais, com o objetivo de explorar a fundo alguma experiência vivida em
condições precisas. O tipo de entrevista por pautas apresenta algum grau de
estruturação onde o entrevistador vai explorando pontos de interesse ao longo de seu
curso. Neste caso, o entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado
falar livremente, à medida que reporta às pautas assinaladas. A entrevista estruturada,
ou formalizada, desenvolve-se a partir de uma lista predeterminada de perguntas, cuja
ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados.
As entrevistas realizadas foram do tipo não-estruturadas, mas focalizadas no tema,
relacionando as potencialidades e constrangimentos do concelho do Montijo para o
desenvolvimento do turismo e possíveis estratégias a serem desenvolvidas.
Visando a participação pública e direta de toda a comunidade na construção do plano,
foram efetuadas entrevistas a 25 elementos representativos das entidades e instituições,
direta ou indiretamente relacionadas com a atividade turística, que se apresentam divididos
em três grandes grupos:
Grupo i: autarcas e representantes locais das forças políticas
Com o objetivo de recolher ideias e propostas de projetos e investimentos na área do
turismo para o concelho foram entrevistados os presidentes das cinco freguesias existentes
no concelho –União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, União de Freguesias de Atalaia
e Alto Estanqueiro-Jardia, União de Freguesias de Pegões, Sarilhos Grandes e Canha,
conforme figura 2.
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Figura 2 - Freguesias do Concelho do Montijo

SARILHOS GRANDES

Fonte: Câmara Municipal do Montijo, 2019

Grupo ii: agentes culturais e socioeconómicos ligados ao sector turismo
Neste grupo realizaram-se entrevistas aos diversos intervenientes com ação direta no
turismo, nomeadamente, profissionais da hotelaria e restauração e empresas de animação
cultural. Foram ainda entrevistados diversos agentes institucionais ligados a atividades
culturais, desportivas e recreativas.
Grupo iii: outros agentes regionais e locais
Visando uma recolha de informação mais alargada foram entrevistados diversos agentes
regionais e locais direta ou indiretamente relacionados com o sector.

3. A cadeia de valor do sector do turismo
A cadeia de valor consiste no conjunto sequencial de atividades de produção interdependentes
e realizadas quer intraempresas quer entre empresas, que acrescentam valor a um bem ou
serviço desde o início da sua produção até ao seu destino final, quer ele seja, outras empresas
ou consumidores.
Contextualizando na indústria turística, que compreende um conjunto alargado de atividades
turísticas, o conceito de cadeia de valor parece ajudar na compreensão das relações entre estas
atividades. A economia do turismo é transversal a muitos e diferentes ramos da economia, o
que justifica a análise desta atividade através do modelo da cadeia de valor. Esta análise permite
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a compreensão dos impactos do turismo noutros sectores económicos, viabilizando uma
perceção mais alargada quer dos efeitos diretos quer dos indiretos na economia do turismo.
É pois, através da cadeia de valor, que o produto turístico fica disponível para o consumo. Este
consiste no conjunto dos elementos tangíveis e intangíveis concentrados numa determinada
atividade e destino específico, cuja comercialização gera deslocações e cria procura.
A figura 3 apresenta a cadeia de valor do setor turístico, considerando a montante um conjunto
de variáveis de ambiente do meio envolvente externo que exercem influência positiva ou
negativa sobre cadeia de valor turística da região, considerando igualmente um conjunto de
impactos a jusante em diversas dimensões.
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Figura 3 - A cadeia de valor do sector turístico (do planeamento à experiência)
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4. Análise do Meio Envolvente
4.1. Meio Envolvente Externo
4.1.1. Meio Envolvente Geral

O meio envolvente externo geral, também denominado de macro ambiente, integra um
conjunto de fatores que afetam as organizações e que estas não controlam diretamente.
Os últimos anos foram marcados por alguns fenómenos que têm condicionado a
evolução económica e social da generalidade dos países e, em especial da Europa, onde
Portugal está integrada.
De facto, vivemos hoje tempos de grandes mudanças, fruto da competitividade
internacional que coloca frente a frente players de regiões diferentes do globo com
custos de produção muito diferenciados, com impacto direto nos preços de venda e na
forma como as organizações procuram a conquista dos mercados, cada vez mais através
do domínio de competências únicas que lhes proporcionem vantagens competitivas
sustentáveis.
A par da globalização, as inovações tecnológicas aproximaram mercados e parceiros de
negócio, transformando a velocidade e o modo de realização dos negócios, bem como,
a monitorização dos processos de trabalho, sendo hoje possível um acompanhamento
mais eficaz da cadeia de valor das atividades das empresas.
Tais tendências, tiveram um enorme impacto sobre as empresas e sobre o emprego e
mudaram sociedades e pessoas. Em simultâneo, fruto da maior industrialização a nível
global, assiste-se hoje a alterações climáticas e a fluxos migratórios de grande dimensão
das regiões mais pobres para as mais ricas, que a par da crise das dívidas soberanas de
diversos estados europeus, têm colocado em causa o equilíbrio económico e financeiro
da Europa.
Estes desafios colocam em causa o papel da Europa e de Portugal no mundo, e têm
condicionado os principais eixos estratégicos das políticas europeias.
Nesse sentido, a Estratégia Europa 2020 (2010-2020), que substituiu a Estratégia de
Lisboa (2000-2010), procura garantir que a Europa continue a ser uma referência
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mundial, tendo três prioridades como eixos estratégicos das diversas políticas a adotar
pelos diferentes países:
-

Crescimento inteligente: desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na
inovação;

-

Crescimento sustentável: promover uma economia mais eficaz, mais ecológica e
mais competitiva;

-

Crescimento inclusivo: estimular uma economia com taxas de emprego elevadas,
oferecendo ao mesmo tempo a coesão social e territorial.

Assim, verifica-se que a economia baseada no conhecimento, a sustentabilidade
ambiental e a inclusão social são os grandes objetivos das políticas europeias, sendo o
Programa Nacional de Reformas (PNR) e os Programas Nacionais de Estabilidade e
Crescimento (PEC) de cada país, fundamentais para a implementação dos instrumentos
necessários para a prossecução destes objetivos.
Portugal elaborou o documento “Estratégia de Investigação e Inovação para uma
Especialização Inteligente – EI%I” que contempla, para além da nacional, as sete
estratégias regionais e as componentes de alinhamento interestratégias aos níveis
temático e de articulação de políticas (policy-mix).
A visão da EI&I assenta em 4 pilares: economia digital, ciência e criatividade, capacidade
tecnológica da indústria a valorização dos recursos endógenos diferenciadores.

Figura 4 - Quatro Pilares da EI&I
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Fonte: EI&I (2014)
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Para além disso, a EI&I tem 5 objetivos estruturantes que evidenciam bem as prioridades
estratégicas do país para os próximos anos:
-

Promoção do potencial da base de conhecimentos científicos e tecnológicos;

-

Fomento da cooperação entre as instituições de I&D e as empresas, para reforçar a
clusterização e a promoção da transferência de conhecimento para melhorar a
intensidade tecnológica e de conhecimento nos bens e serviços;

-

Aposta em bens e serviços transacionáveis e com valor acrescentado, bem como a
internacionalização das empresas e diversificação de mercados;

-

Fomento do empreendedorismo, a criação de emprego e a qualificação dos recursos
humanos;

-

Transição para uma economia com baixo teor de carbono.

Para a operacionalização da Estratégia Europa 2020 e, a nível nacional, da Estratégia de
Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente, foi celebrado entre
Portugal e a Comissão Europeia, o acordo de parceria, denominado “Portugal 2020”,
que reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento - FEDER,
Fundo de Coesão, FSE, FEADER e FEAMP - no qual se definem os princípios de
programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e
territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020.
Até 2020, Portugal irá receber 25 mil milhões de euros, que representa uma das
principais fontes de financiamento para a concretização dos objetivos temáticos
definidos, as realizações e os resultados esperados e para estimular o crescimento e a
criação de emprego.
Os objetivos do acordo de parceria, estão devidamente alinhados com a Estratégia
Europa 2020 e com a EI&I nacional e incluem: Estímulo à produção de bens e serviços
transacionáveis; Incremento das exportações; Transferência de resultados do sistema
científico para o tecido produtivo; Cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18
anos; Redução dos níveis de abandono escolar precoce; Integração das pessoas em risco
de pobreza e combate à exclusão social; Promoção do desenvolvimento sustentável,
numa ótica de eficiência no uso dos recursos; Reforço da coesão territorial,
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particularmente nas cidades e em zonas de baixa densidade; Racionalização,
modernização e capacitação da Administração Pública (Portugal 2020).
Finalmente, refere-se ainda que, o próprio Programa Operacional Regional (POR) de
Lisboa, onde o concelho do Montijo se encontra integrado, está igualmente alinhado
com os objetivos anteriormente identificados (tanto europeus como nacionais) e visa
dar continuidade à trajetória de reforço da competitividade regional, intensificando de
forma muito marcante as apostas na inovação, na I&D e na diversificação e
fortalecimento das PME, com vista à sua internacionalização e participação nos
processos de crescimento e inovação. Pretende-se assim, confirmar e consolidar a
posição de Lisboa entre as regiões inovadoras da UE, integrando-a plenamente na
economia do conhecimento.

4.1.2. Meio Envolvente Específico

O meio envolvente externo específico inclui as variáveis que condicionam diretamente
o setor turístico.
A nível internacional, a Organização Mundial de Turismo (OMT), refere no seu relatório
publicado em 2018, que durante o ano de 2017, a chegada de turistas internacionais
cresceu 7%, sendo a maior subida desde 2010. O crescimento nas chegadas traduziu-se
num forte aumento nas exportações geradas pelo turismo, que atingiram 1,6 triliões de
dólares em 2017, tornando o turismo o terceiro maior setor de exportação do mundo.
O setor turístico conheceu um crescimento ininterrupto de chegadas por oito anos
consecutivos. Em 2017, destacaram-se a Europa e África, que receberam um aumento
de chegadas de 8% e 9%, respetivamente.
O mesmo relatório refere também que a China continua a liderar as viagens globais,
tendo gasto 258 mil milhões de dólares em turismo internacional em 2017, o que
representa quase um quinto do total mundial de gastos em turismo.
Entre os principais mercados e destinos do mundo em 2017, Espanha subiu para se
tornar o segundo destino mais visitado em termos de chegadas internacionais, depois
de França. O Japão entrou no top 10 em ganhos de turismo, situando-se em décimo
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lugar, após seis anos consecutivos de crescimento de dois dígitos. A Federação Russa
posicionou-se em oitavo lugar.
Relativamente a 2018, a OMT espera que o crescimento do setor seja na ordem dos 6%
e que em 2019, o crescimento atinja os 4%, sendo as principais regiões de destino a Ásia
e Pacífico e a África com taxas de crescimento na ordem dos 6,3% e 4,3%,
respetivamente.
O setor do turismo, em linha com a generalidade dos setores económicos, também
apresenta prioridades estratégicas associadas com a sustentabilidade, energia e
oportunidades relacionadas com o desenvolvimento de novos segmentos, como por
exemplo, o turismo de saúde, turismo sénior e o turismo de natureza. Para além disso,
o setor é apontado pela OMT como um dos principais contribuidores para a preservação
cultural e ambiental e para a paz e segurança, através do seu efeito na criação de
empregos, na recuperação económica e no desenvolvimento sustentável de muitos
países com economias emergentes.
A nível nacional, o turismo em Portugal é o principal motor da economia, representando
em 2017, 13,7% do PIB e 12,2% das exportações totais. Em 2016, representava cerca de
10% do emprego total em Portugal.
Para além disso, os últimos anos têm sido marcados por resultados históricos para o
turismo nacional nos principais indicadores específicos do setor: dormidas, receitas e
número de hóspedes. Em simultâneo, o crescimento do turismo aconteceu em todas as
regiões e ao longo de todo o ano, produzindo um desejável efeito de arrastamento e de
alavancagem da economia nacional.
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Figura 5 - Evolução das dormidas por ano em Portugal
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Fonte, Turismo de Portugal – Mercados e Estatísticas(2019)

Figura 6 - Evolução do número de hóspedes por ano em Portugal
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Figura 7 - Evolução das receitas turísticas por ano em Portugal
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Fonte, Turismo de Portugal – Mercados e Estatísticas (2019)

Contudo, Portugal continua dependente de cinco mercados emissores (Reino Unido,
Alemanha, Espanha, França e Brasil) e do desempenho de três regiões (Algarve, Lisboa
e Madeira) sendo ainda afetado por uma elevada sazonalidade e por limitações de
ligações aéreas.

Figura 8 - Evolução das receitas turísticas ao longo do ano em Portugal
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Fonte, Turismo de Portugal – Mercados e Estatísticas (2019)

De forma a tornar Portugal um líder definitivo no turismo a nível mundial, o Turismo de
Portugal elaborou a “Estratégia Turismo 2027” que define a seguinte visão para o setor:
“afirmar o turismo como hub para o desenvolvimento económico, social e ambiental em
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todo o território, posicionando Portugal como um dos destinos turísticos mais
competitivos e sustentáveis do mundo”.
A Estratégia Turismo 2027 tem definidos cinco eixos estratégicos: valorizar o território;
impulsionar a economia; potenciar o conhecimento; gerar redes e conectividade;
projetar Portugal.
No âmbito desses eixos estratégicos, estão definidas metas de sustentabilidade
económica, social e ambiental, que a seguir se apresentam:
-

Metas de sustentabilidade económica: aumentar a procura em todo o território: 80
milhões de dormidas; crescer em valor: 26 mil milhões de euros em receitas;

-

Metas de sustentabilidade social: alargar a atividade turística a todo o ano, atingindo
em 2027 o índice de sazonalidade mais baixo de sempre; duplicar o nível de
habilitações do ensino secundário e pós-secundário no turismo (de 30% para 60%);
assegurar que o turismo gera um impacto positivo nas populações residentes;

-

Metas de sustentabilidade ambiental: assegurar que mais de 90% das empresas do
turismo adotam medidas de utilização eficiente de energia e da água e desenvolvem
ações de gestão ambiental dos resíduos.

Finalmente, a Estratégia Turismo 2027 assenta em dez ativos estratégicos do turismo
nacional, que se considera que Portugal apresenta condições para criar vantagens
competitivas sustentáveis face a outros destinos concorrentes: pessoas; clima e luz;
história e cultura; mar; natureza; água; gastronomia e vinhos; eventos artísticoculturais, desportivos e de negócios; bem-estar; living – viver em Portugal.
Em conclusão, verifica-se que o setor do turismo irá ser condicionado, durante os
próximos anos, por alguns fatores que são transversais às diversas industrias nacionais
e fundamentais para a economia portuguesa: sustentabilidade ambiental, necessidade
de criar uma oferta de maior valor acrescentado baseada no conhecimento e na maior
intensidade tecnológica, internacionalização das empresas, de forma a garantirem-se
maiores economias de escala aos players nacionais e diversificação dos mercados alvo,
a fim de se diminuir a dependência de determinados perfis de clientes e reduzir-se a
sazonalidade das receitas setoriais.
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4.2. Meio Envolvente Interno

Na análise do meio envolvente interno ou microambiente pretende-se efetuar a
caracterização do concelho do Montijo, tendo como referência um conjunto de variáveis
chave, nomeadamente:
-

Variáveis sociais: evolução das populações por idades, sexo, categorias
socioprofissionais, educação e aspetos sociais;

-

Variáveis culturais: evolução dos valores e normas, dos estilos de vida, crenças e
religiões;

-

Variáveis económicas: riqueza gerada pela região e sua distribuição setorial,
distribuição do rendimento, taxa de desemprego e disponibilidade de mão-de-obra,
evolução da estrutura produção/ distribuição, do consumo, investimentos, preços;

-

Variáveis tecnológicas: evolução I&D científico e técnico, difusão nacional e
internacional das inovações/tecnologias, sistemas de comunicação, transportes,
sistema de segurança, infraestruturas de comunicação, energia;

-

Variáveis políticas: governabilidade, legislação para o sector de atividade;
regulamentação do trabalho e da concorrência;

-

Variáveis ambientais: recursos naturais, qualidade da água, qualidade do ar,
manutenção ambiental e conservação;

-

Variáveis internacionais: estabilidade política e tendências internacionais.

O Concelho de Montijo está inserido no distrito de Setúbal e pertence à área
metropolitana de Lisboa. O concelho está ligado através da ponte Vasco da Gama à
outra margem do rio Tejo desde 1998, o que contribuiu ao longo dos últimos 20 anos
para alterações significativas na estrutura demográfica, social, urbana e económica.
Em termos geográficos, o concelho está dividido em duas partes: parte Oeste –
constituída pelas freguesias: Montijo e Afonsoeiro, Sarilhos Grandes, Atalaia e Alto
Estanqueiro - Jardia, com uma área aproximada de 56,8 Km2; parte Este – constituída
pelas freguesias: União das Freguesias de Pegões e Canha com uma área aproximada de
287,5 Km2.
Atualmente o concelho de Montijo integra cinco freguesias, com um total de população
residente que ultrapassa os 56.305 habitantes. Destaca-se também, que existe uma
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elevada concentração da população na parte Oeste, que embora tenha uma área
geográfica bastante inferior, detém mais de 89% dos habitantes do concelho.
A fim, de se estudar o concelho do Montijo em termos regionais e nacionais, irão ser
apresentados e analisados diversos indicadores, considerando a informação disponível
de um conjunto de concelhos com características endógenas semelhantes,
nomeadamente, Alcochete, Moita, Palmela e Coruche, a capital do distrito (Setúbal), a
capital do país (Lisboa) e a média nacional. Esta análise comparativa irá permitir
posicionar o concelho face a territórios com características semelhantes e a Portugal.

4.2.1. Demografia

Na caracterização demográfica procura-se identificar diferenças assinaláveis entre as
diversas localidades estudadas (Alcochete, Coruche, Moita, Palmela, Lisboa e Setúbal)
em diversos indicadores demográficos, que possam identificar fatores que afetem a
atividade turística no concelho do Montijo.
A tabela seguinte apresenta a variação da população, o saldo natural, o saldo migratório
e as taxas de crescimento efetivo de Portugal, Lisboa, Setúbal e Montijo, verificando-se
que este último apresenta uma evolução favorável em todos os indicadores, ao
contrário das outras regiões analisadas.
Tabela 2 – Indicadores demográficos gerais (2017)
Região
geográfica
Portugal
Lisboa
Setúbal
Montijo

Variação
da
População
-18 546
1 124
-649
563

Saldo
natural
-23 432
-673
-274
29

Saldo
migratório
4 886
1 797
-375
534

Taxa de
crescimento
efetivo (%)
-0,18%
0,22%
-0,56%
1,0%

Fonte: INE – Estatísticas demográficas atualizadas em abril de 2019

A tabela 3 mostra os principais indicadores atendendo à população residente e índice
de envelhecimento, verificando-se que face às regiões selecionadas revela um índice de
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envelhecimento relativamente baixo e inferior (somente Alcochete apresenta uma
população mais jovem).
Tabela 3 – Composição da população residente (2017)

Região
geográfica
Portugal
Alcochete
Lisboa
Moita
Montijo
Palmela
Setúbal
Coruche

População
residente

Jovens
(dos 0-14
anos)

10 291 027
19 285
506 088
64 616
56 305
64 230
116 330
17 980

1 423 896
3 330
80 923
10 025
9 559
10 023
18 206
1 933

Peso dos
Idosos (65
Jovens dos
e + anos)
0-14 anos
13,84%
17,27%
15,99%
15,51%
16,98%
15,60%
15,65%
10,75%

2 213 274
3 171
143 742
13 135
9 602
12 305
25 138
5 608

Peso
dos
Índice de
Idosos
envelhecimento
(65 e +
anos)
21,51%
155,4
16,44%
95,2
28,40%
177,6
20,33%
131,0
17,05%
100,4
19,16%
122,8
21,61%
138,1
31,19%
290,1

Fonte: INE – Estatísticas demográficas atualizadas em junho de 2018

4.2.2. Tecido empresarial e estrutura da população ativa

O concelho do Montijo à semelhança do resto do país tem uma estrutura empresarial
onde predominam as pequenas e microempresas. Relativamente ao tipo de atividade
económica, predominam algumas indústrias ligadas à transformação de carnes, cortiça
e compostos químicos. Em simultâneo, também se localizaram no concelho algumas
empresas de produção de flores com alguma expressão no que respeita aos hectares de
terra ocupados.
Como referido anteriormente, a população residente no concelho do Montijo
contempla 56.305 habitantes. Da população residente no concelho, cerca de 47%
(26.312 habitantes) enquadra-se na população ativa, sendo que este rácio se encontra
em linha com o verificado nos restantes concelhos analisados.
Relativamente ao nível de qualificação, o concelho do Montijo apresenta uma boa
percentagem de licenciados no total de trabalhadores por conta de outrem (cerca de
26%). Apenas Lisboa e Palmela apresentam valores superiores com 33,54% e 26,51%,
respetivamente.
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Tabela 4 – Indicadores do mercado de trabalho
Territórios

População Ativa
(2011)

Portugal
Lisboa
Alcochete
Moita
Montijo
Palmela
Setúbal
Coruche

5 023 367
260 405
9 109
31 425
26 312
30 883
58 514
8 593

Peso da
População
Ativa
48,81%
51,45%
47,23%
48,63%
46,73%
48,08%
50,30%
47,79%

I
1

Peso dos licenciados nos
trabalhadores por conta
de outrem (2013)
17,89%
33,54%
12,19%
11,25%
25,72%
26,51%
14,91%
10,09%

1
I
Fonte: Pordata – Estatísticas disponíveis em 2019 sobre população ativa e níveis de qualificações dos
trabalhadores obtidos no Censos de 2011 e no relatório da GEE/ME de 2013, respetivamente

A tabela 5 apresenta o número de desempregados nas diferentes regiões e verifica-se
que apenas Alcochete, Palmela e Coruche detinham um menor número de
desempregados que o Montijo, o que está em linha com os números da população ativa
em cada concelho.
Tabela 5 – Número de desempregados registados nos centros de emprego
Territórios
Lisboa
Alcochete
Moita
Montijo
Palmela
Setúbal

Desempregados Desempregados Desempregados Desempregados
em Dezembro em Dezembro
em Dezembro em Dezembro
2018
2017
2016
2015
16 159
469

21 441
578

24 451
688

26 472
810

2 823
2 018

3 242
2 216

3 733
2 629

4 446
2 815

1 549
4 063

1 716
4 551

2 271
5 662

2 627
6 646

612
783
761
910
I
Fonte: Dados obtidos nos relatórios mensais por Concelho dos Centros de Emprego do IEFP
Coruche

A figura 9, apresenta as variações do desemprego verificadas nos concelhos analisados.
Como se pode observar, genericamente houve uma redução da população
desempregada, efetivamente registada nos centros de emprego, entre Dezembro de
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2015 e Dezembro de 2018. No entanto, verifica-se que o concelho do Montijo é aquele
que a diminuição do desemprego foi menos acentuada.
Figura 9 - Variação do número de desempregados registados nos centros de emprego
Variaçao do número de desempregados
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;I
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-10,00"/o

■
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ruc
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-30,00"/o
■

Variação Dezembro 2018 -2017

■

Variação Dezembro 2017 -2016

■

Variação Dezembro 2016 -2015

Fonte: Dados obtidos nos relatórios mensais por Concelho dos Centros de Emprego do IEFP

A figura 10 apresenta a evolução do desemprego no concelho do Montijo verificado
entre Dezembro de 2015 e Dezembro de 2018. Conforme se pode observar no gráfico,
verifica-se que o número de desempregados existentes no concelho do Montijo tem
vindo a diminuir.
Figura 10 - Número de desempregados registados nos centros de emprego
Número de desempregados - Montijo
3000
2

soo

---'!\'1'lr ----

2 815

2000
1500
1 000
500

o
Desempregados em Desempregados em Desempregados em Desempregados em
Dezembro 2018
Dezembro 2017
Dezembro 2016
Dezembro 2015

Fonte Dados obtidos nos relatórios mensais por Concelho dos Centros de Emprego do IEFP
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De acordo com a figura 11, verifica-se que o desemprego registado no Montijo, em
Dezembro de 2018, apresenta um maior peso, em termos de graus de instrução e em
comparação com os restantes territórios, dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em
detrimento do ensino secundário e superior.
Figura 11 - Estrutura do desemprego por graus de instrução
Estrutura do desemprego por graus de instrução
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00"/4
Lisboa
■

Alcochete

Moita

Montijo

Palmela

Setúbal

■

■

■

■

■

< 12 Cido EB

12 Ciclo EB

22 Ciclo EB

32 Ciclo EB

Secundário

Coruche

Superior

Fonte: Dados obtidos no relatório mensal de dezembro de 2018 por Concelho dos Centros de Emprego
do IEFP

No que diz respeito à estrutura do desemprego por escalões etários, constatamos que,
de acordo com o relatório mensal por concelho de dezembro de 2018 dos centros de
emprego do IEFP, 49% do desemprego no Montijo compreende indivíduos com idade
entre os 35 e 54 anos, apresentando, a par com o concelho de Alcochete, o valor mais
elevado entre os restantes concelhos analisados. No entanto, pode-se verificar que o
concelho do Montijo apresenta uma estrutura do desemprego, por escalões etários,
muito similar à dos restantes concelhos considerados. Apenas Coruche apresenta uma
maior percentagem de desempregados no grupo de pessoas com menos de 25 anos.
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Figura 12 - Estrutura do desemprego por escalões etários
Estrutura do desemprego por escalões etários
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Fonte: Dados obtidos no relatório mensal de dezembro de 2018 por Concelho dos Centros de Emprego
do IEFP

A figura 13, de acordo com o relatório mensal por concelho de dezembro de 2018 dos
centros de emprego do IEFP, mostra a estrutura do desemprego, designadamente, por
género, duração e situação face à procura de emprego. A nível do género, verifica-se
que o Montijo (a par de Coruche) é o território que apresenta um menor peso dos
homens no desemprego (representam 41% do total de desempregados).
No que diz respeito ao peso dos desempregados de longa duração, verifica-se que têm
maior importância em Lisboa, Moita e Montijo.
Finalmente, em todos os concelhos analisados, observa-se que a percentagem de
indivíduos que procuram novo emprego é muito superior face aos que procuram
emprego pela primeira vez, representando na maioria dos casos um valor superior a
90%.
Em conclusão, pelos indicadores analisados, não se verificam diferenças significativas
entre o concelho do Montijo e os restantes territórios estudados.

PEDTM25, Teresa Costa (coordenação), Nuno Teixeira, Zélia Duarte

29

Horizonte 2021-2025

Figura 13 - Estrutura do desemprego por género, duração e situação face ao emprego
Estrutura do desemprego por género, duração e situação face ao emprego
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Fonte: Dados obtidos no relatório mensal de dezembro de 2018 por Concelho dos Centros de Emprego
do IEFP

4.2.3. Nível de vida

O nível de vida registado num território é uma das razões para atrair os indivíduos a
residir num determinado local. Para realizar a análise do nível de vida dos residentes dos
concelhos analisados, um dos principais indicadores utilizados é o índice do poder de
compra concelhio como podemos verificar na figura 14.
Para além disso, para aprofundar a análise do nível de vida, foram utilizados indicadores
referentes ao rendimento, emprego/desemprego, pobreza, segurança e vida social e
cultural (tabela 6).
Relativamente ao Índice do Poder de Compra (IPC), como se pode observar na figura 14,
o concelho de Montijo encontra-se acima da média nacional (o valor médio de Portugal
é representado pelo índice 100).
No conjunto de concelhos analisados, o Montijo apresenta-se bem classificado estando
muito distante do concelho de Lisboa (que apresenta o maior IPC nacional) e atrás do
concelho de Alcochete e de Setúbal. Contudo, o concelho de Montijo apresenta um
melhor IPC relativamente aos restantes concelhos analisados, nomeadamente, os
concelhos de Coruche, Moita e Palmela que se encontram abaixo da média nacional.
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Analisando o Montijo tendo como referência a Área Metropolitana de Lisboa, apenas os
concelhos de Lisboa e de Oeiras apresentam valores bastante acima, estando o Montijo
enquadrado no 3º grupo de territórios com maior IPC (situado entre 100% e 124,8%).
Figura 14 - Índice do poder de compra concelhio
Índice per capita
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Fonte: INE - Estudo sobre o poder de compra concelhio (2017)

Figura 15 - índice do poder de compra na Área Metropolitana de Lisboa
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Fonte: INE - Estudo sobre o poder de compra concelhio (2017)
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Como se pode verificar na tabela 6, relativa aos indicadores sobre o nível de vida das
populações, com exceção do indicador relativo aos crimes registados por 1.000
habitantes, o concelho do Montijo apresenta valores inferiores face aos observados na
Região de Lisboa nos restantes indicadores.
Relativamente aos concelhos analisados, os concelhos do Montijo, da Moita e de
Coruche apresentam os valores mais baixos no indicador de ganho médio mensal.
No que diz respeito aos indicadores de emprego / desemprego e de pobreza, pode-se
observar que no concelho do Montijo verifica-se uma das percentagens mais elevadas
de beneficiários do subsídio de desemprego, bem como, de beneficiários do rendimento
social mínimo face à população residente (os concelhos de Palmela, Alcochete e de
Coruche são os que apresentam melhores indicadores nestas áreas).
Quanto ao número de crimes registados por 1.000 habitantes, e tendo por referência os
valores dos restantes concelhos, pode-se referir que o Montijo se encontra a meio do
ranking (Alcochete, Moita e Coruche são os que apresentam menos crimes registados).
A mesma análise pode ser feita relativamente ao indicador de despesas correntes da
autarquia em atividades culturais e de desporto por habitante, uma vez que surge
igualmente em 4º lugar do ranking, atrás de Lisboa, Setúbal e Palmela. Ainda, ao nível
dos indicadores representativos da vida social e cultura, o Montijo encontra-se em
último lugar no número de espetadores por 1.000 habitantes em espetáculos ao vivo
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Tabela 6 – Indicadores do nível de vida
Rendimentos
Territórios

Ganho Médio
Mensal (em
euros)

Emprego /
Desemprego
Peso dos
Desempregados
inscritos face à
população
residente (%)

Pobreza

Vida Social e Cultura

Segurança

Peso da
Crimes
Espectadores Despesas correntes
população
registados por
por 1.000
por habitante em
beneficiária do
1.000
habitantes em atividades culturais
RSI na população habitantes espetáculos ao de desporto (em
residente (%)
(nº)
vivo (nº)
milhares euros)

Lisboa

1 574,9

9,2%

5,6%

70,9

4 117,9

38 029,1

Alcochete

1 542,2

8,6%

3,3%

32,1

146,1

1 265,5

Moita

935,1

11,4%

7,7%

39,9

86,9

1 238,1

Montijo

976,6

10,3%

4,8%

40,8

21,2

1 822,7

Palmela

1 299,1

8,2%

2,5%

50,1

830,3

2 913,4

Setúbal

1 193,9

10,5%

4,6%

42,0

2 334,3

5 128,5

Coruche

954,5

10,2%

2,5%

33,2

3 177,1

958,6

1 383,6

9,0%

3,9%

41,7

1 328,1

65 659,6

Grande Lisboa

Posicionamento face à
média da Grande Lisboa

Fonte: Pordata – Estatísticas sobre o nível de vida das populações por concelho atualizadas em 2013

4.2.4. Alojamento e habitação

Em termos de alojamento e habitação, dos concelhos analisados, o Montijo é um dos 3
concelhos, a par de Alcochete e de Coruche, que regista o menor número de
alojamentos familiares clássicos. No entanto, se tivermos em consideração a variação
do número de alojamentos familiares clássicos entre 2010 e 2013, o Montijo é o 3º
concelho com maior crescimento de alojamentos, registando uma variação de 1,3%.
Destaca-se que cerca de 15% dos alojamentos do concelho do Montijo são utilizados
para fins sazonais, sendo este valor mediano relativamente aos restantes concelhos
analisados.
Tabela 7 – Indicadores do alojamento

Territórios

Nº Alojamentos
familiares
clássicos (2013)

Lisboa
Alcochete
Moita
Montijo
Palmela
Setúbal
Coruche

323 868
9 098
34 785
26 958
33 493
63 147
12 650

[

[

Variação do
número de
alojamentos
(2013-2010)
0,49%
3,42%
0,48%
1,30%
1,47%
0,88%
0,77%

Peso dos
alojamentos
sazonais (2011)

[

15,55%
14,19%
16,17%
14,82%
13,43%
13,43%
23,30%

Fonte: Pordata – Estatísticas sobre alojamentos atualizadas por concelho em 2013
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A tabela 8 evidencia que, ao nível dos apartamentos, o concelho do Montijo apresenta
valores unitários por m2 de habitação semelhantes aos do concelho de Setúbal e
medianos comparativamente aos restantes territórios estudados.
No segmento das moradias, o Montijo apresenta um dos três valores mais baixos face
aos restantes concelhos analisados.

Tabela 8 – Valores unitários (€/m2) de habitação por natureza dos alojamentos
Territórios
Lisboa
Alcochete
Moita
Montijo
Palmela
Setúbal
Coruche

l

Moradias
(2012)
Média total
2 019
1 222
1 025
1 003
1 101
1 231
984

l

Apartamentos
(2013)
Média total
1 778
987
800
921
844
935
nd

Fonte: Pordata – Estatísticas sobre alojamentos atualizadas por concelho em 2013

4.2.5. Caracterização socioeconómica do concelho: análise de pontos fortes e de pontos
fracos

Neste ponto do trabalho, optou-se pela elaboração da SWOT sintética de forma a
posicionar o concelho nas diferentes dimensões deste instrumento, considerando as
características ou recursos do concelho do Montijo, tanto a nível da estrutura
económica e do tecido empresarial, como dos aspetos culturais e sociais. Para a
realização deste ponto, para além dos dados apresentados nos pontos anteriores, tevese ainda em atenção, a informação obtida dos diversos stakeholders que participaram
nos focus groups e das entrevistas personalizadas realizadas posteriormente a
diferentes agentes da economia e da sociedade do concelho do Montijo.
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4.2.5.1. Pontos fortes e pontos fracos – estrutura económica e tecido empresarial

Pontos fortes
-

Industrialização em setores ligados a produtos tradicionais com potencial
aproveitamento local, nomeadamente, a transformação de carnes, vinhos e a
cortiça;

-

Dinamização da atividade de floricultura que tornou o concelho o maior produtor de
flores nacional e que poderá contribuir para a criação de uma imagem de marca e
para uma maior notoriedade do concelho;

-

Boas condições para o desenvolvimento agrícola e para a dinamização do turismo
de natureza e de aventura, sobretudo na zona Este do concelho;

-

Localização junto ao rio com potencial para o aproveitamento de recursos fluviais
que podem potenciar o turismo, respetivamente, atividades náuticas e de lazer,
transportes fluviais e passeios no rio, monumentos, tradições e todas as atividades,
artes e ofícios tradicionais ancoradas no rio;

-

Potencialidades para o desenvolvimento de serviços de suporte ao sector turístico
(restauração, atividades desportivas e culturais, comércio, animação, etc.), com
especial destaque, para a riqueza gastronómica que tanto se baseia em produtos
singulares associados ao rio ou às indústrias de carnes tradicionais da região;

-

Fácil acessibilidade a Lisboa, tanto por via terrestre como marítima, o que poderá
contribuir para um incremento do número de turistas vindos da capital;

-

Existência de uma escola profissional que poderá contribuir para a qualificação de
recursos humanos nas diversas atividades associadas ao turismo;

-

Existência de imensos prédios devolutos em várias zonas centrais da cidade que
poderão ser utilizados para a instalação de estabelecimentos ou atividades âncoras
que atraiam pessoas para visitar o concelho.

Pontos fracos
-

Falta de alojamentos em quantidade e qualidade suficientes para apoiar um
crescimento a curto prazo do turismo no concelho;
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-

Limitações na diversificação das atividades económicas;

-

Existência de indústrias com impactos negativos, nomeadamente, suiniculturas,
indústrias de transformação de carnes e de fabrico de rações;

-

Dificuldades financeiras do sector agropecuário e fecho de algumas indústrias mais
tradicionais;

-

Comércio envelhecido e serviços de proximidade na freguesia sede do concelho
afetados pela degradação urbanística e envelhecimento dos edifícios e pela
concorrência de uma grande superfície comercial;

-

Tecido empresarial pouco qualificado, dinâmico e desmotivado evidenciando-se a
escassez de recursos financeiros para uma aposta na modernização e requalificação
dos espaços comerciais, bem como para dinamizar parcerias entre setores
complementares;

-

Enquadramento do concelho na Área Metropolitana de Lisboa, o que limita bastante
o acesso aos fundos comunitários e condiciona a dinamização económica da região;

-

Localização do cais fluvial no Seixalinho e consequente redução de atividade no
centro da cidade;

-

Necessidade de um melhor planeamento urbanístico que revitalize o centro
histórico, a zona ribeirinha e crie espaços públicos mais atrativos para a população,
evitando que esta se desloque com frequência para outros concelhos limítrofes.

4.2.5.2. Pontos fortes e pontos fracos – aspetos culturais e sociais

Pontos fortes:
-

População jovem (o Montijo é um dos concelhos portugueses com maior peso de
jovens na população residente) que poderá contribuir para o empreendedorismo
qualificado e para a dinamização das indústrias criativas;

-

Hospitalidade da população;

-

Conjunto de tradições locais diversificadas (como a gastronomia) ligadas ao rio e à
ruralidade;

-

Preservação da identidade rural e ligação a atividades vitivinícolas e agropecuárias.
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Pontos fracos
-

Inexistência da marca “Montijo”, desconhecimento da história da cidade e imagem
do concelho muito associada a indústrias “sujas” como é o caso da suinicultura;

-

Programação cultural diversificada e regular, mas ineficaz na transmissão de
marca/imagem atrativa do concelho;

-

Degradação de alguns edifícios e limitações nas respetivas condições de
habitabilidade e salubridade, condicionando as famílias que os ocupam;

-

Alguns bairros sociais com problemas de integração e risco social (freguesias do
Montijo e Afonsoeiro);

-

Acessibilidades intraconcelho sobretudo de ligação entre as freguesias da zona Este
e Oeste;

-

Transportes públicos com Lisboa com frequências e horários reduzidos;

-

Isolamento sentido pelas populações das freguesias da zona Este e limitações no
acesso a um conjunto de serviços oferecidos no polo urbano (saúde, desporto, lazer).

4.2.6. Caracterização do sector turístico no concelho

No que concerne à caracterização do sector turístico no Montijo, o concelho está
dependente predominantemente dos turistas nacionais, uma vez que estes
representam 72% do total de hóspedes no concelho. Relativamente à procura
internacional e, de acordo com a entrevista realizada ao estabelecimento de maior
dimensão na cidade do Montijo, são os turistas asiáticos que assumem maior
representatividade, seguidos dos franceses e espanhóis.
Em termos de taxa de ocupação-cama no concelho do Montijo, observa-se que anda na
ordem dos 65%, sendo, no entanto, turistas que se encontram de passagem uma vez
que, a estadia média se situa apenas numa noite. Ao nível do país, a estadia média situase nas 2,7 noites, o que evidencia uma maior dificuldade do Montijo em reter turistas
por um maior período de tempo.
Embora a nível nacional, e tal como anteriormente referido, exista ainda uma elevada
sazonalidade do turismo nos meses de verão, no Montijo, existe uma menor
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concentração da procura nesse período. Assim, as dormidas no Montijo entre Julho e
Setembro representam apenas 27% do total, enquanto que em Portugal, no mesmo
período, verificam-se 36,7% do total das dormidas. Deste modo, constata-se que, em
termos de dormidas no concelho do Montijo, existe uma menor sazonalidade face ao
verificado na média do país.

4.2.7. Análise de benchmarking

Como se pode observar na tabela 9, através de alguns dos principais indicadores de
turismo, o concelho do Montijo apresenta, em cinco indicadores, valores inferiores aos
observados no concelho de Lisboa. Contudo, apresenta melhores valores relativamente
à taxa de ocupação e à sazonalidade, o que evidencia a oportunidade para uma maior
dinamização do setor de forma sustentável.
Relativamente aos concelhos analisados, verificamos que existem grandes disparidades
nos indicadores de turismo.
O concelho do Montijo apresenta uma capacidade de alojamento superior à dos
concelhos de Coruche, da Moita e de Alcochete, mas inferior à de Setúbal e Palmela.
Quanto à taxa de ocupação-cama, o concelho do Montijo, apresenta um valor bastante
superior (65,6%) ao registado na generalidade dos restantes concelhos (apenas Lisboa
apresenta um valor na ordem dos 61%). Cruzando esta informação com o valor da
estadia média verificada, que se situa em 1 noite e é o valor menor dos concelhos
analisados, pode-se sugerir que o concelho se tem afirmado como uma zona atrativa de
passagem para pessoas que visitam Lisboa, a margem sul e o país.
De salientar, ainda, que ao nível da capacidade de alojamento, para além dos
estabelecimentos registados com a atividade de turismo, tem-se verificado um grande
incremento do número de alojamentos locais (AL). De acordo com os dados do Turismo
de Portugal, existem atualmente 43 estabelecimentos registados com essa atividade no
Montijo. Nos concelhos vizinhos, Setúbal e Palmela, lideram neste indicador com 488 e
127 estabelecimentos, respetivamente. Alcochete possui 32 e a Moita 18.
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Por último, verifica-se que o concelho do Montijo apresenta, a par de Coruche (Moita
não tem qualquer registo de turistas), a menor proporção de hóspedes estrangeiros
relativamente aos restantes concelhos analisados.
Tabela 9 – Indicadores de turismo
Territórios
Lisboa

Capacidade de
Peso do nº de
Nº de
Alojamento (nº de camas em hóteis estabelecimentos
camas) - 2017
face ao total - 2017 turísticos - 2017

Peso do nº de
hóteis face ao
total - 2017

Estada média Proporção de dormidas Proporção de hóspedes
Taxa de
(nº noites) - entre Julho e Setembro estrangeiros (% face ao Ocupação (%) 2017
(% face ao total) - 2017
total) - 2017
2017

55 598

74,54%

497

37,22%

1,90

30,1%

77,9%

61,9%

139

0,00%

4

25,00%

1,80

31,3%

32,9%

41,8%

0

0,00%

0

0,00%

0,00

0,0%

0,0%

0,0%

Montijo

502

59,16%

7

42,86%

1,10

27,0%

28,0%

65,6%

Palmela

1 802

0,00%

13

15,38%

2,00

38,1%

49,2%

15,8%

Setúbal

2 304

82,77%

29

41,38%

1,70

39,4%

38,7%

37,2%

Coruche

106

0,00%

5

0,00%

2,00

34,6%

7,0%

24,5%

Alcochete
Moita

Posicionamento face à
média de Lisboa
Posicionamento face aos
concelhos vizinhos

-

-

Fonte: Pordata – Estatísticas sobre dormidas e hóspedes estrangeiros atualizadas por concelho em 2017
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5. Análise de mercado
A análise do mercado pressupõe um conhecimento do sistema turístico do concelho do
Montijo.
Entende-se por sistema turístico todo o conjunto de elementos que estabelecem
conexões, funcionais e espaciais, interdependentes entre si. O sistema é constituído por
agregados e subsistemas que se decompõem em vários elementos interdependentes e
que formam estruturas internas. A representação do sistema turístico envolve três
grandes grupos de elementos: a procura, a oferta e a envolvente (envolvente
abrangendo o ambiente físico, económico, político, social, etc).
A procura surge como o elemento essencial do sistema. O turista é fundamental para a
compreensão do sistema, uma vez que é em torno das suas necessidades, expectativas
e comportamentos que o mesmo se deve configurar. Os novos produtos turísticos
surgem precisamente através do ajustamento da oferta a diferentes segmentos de
mercado que surgem do lado da procura.
A oferta refere-se ao conjunto de atividades, produtos e serviços que materializam o
próprio turismo. É no lado da oferta que se enquadram as decisões estratégicas privadas
que condicionam e influenciam as estratégias seguidas pelo setor. Um dos aspetos mais
complexos da análise da oferta é a delimitação das atividades do sector, que geralmente
envolve alguma subjetividade. A oferta inclui, pois, um conjunto de atividades
determinantes para o funcionamento do próprio sistema, nomeadamente:
•

Restauração e bebidas (restaurantes, cafés, pastelarias e serviços de catering);

•

Alojamento (hotelaria, alojamento local, campismo e caravanismo, turismo em
espaço rural, termalismo, aldeamentos turísticos, etc.);

•

Transportes (diversos meios de transporte, como o transporte turístico, o renta-car, etc.);

•

Distribuição (agências de viagens e turismo e as plataformas virtuais de
informação e de comercialização);

•

Animação turística (inclui atividades de animação cultural como teatro, música,
espetáculos, visitas a museus, etc., atividades desportivas como golfe, desportos
radicais, caminhadas e passeios, caça, pesca, hipismo, marinas, eventos
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desportivos, atividades ambientais que implicam a usufruição de parques e
reservas naturais, rotas e itinerários, atividades de entretenimento e lazer, etc.).
Por fim, a envolvente consiste no elemento enquadrador do sistema turístico. A
atividade turística constitui-se como uma atividade muito ligada ao espaço e ao
território que utiliza todo um conjunto de recursos coletivos, que integra e depende de
diferentes áreas como o ordenamento do território, a construção e modernização de
infraestruturas, a política de sustentabilidade ambiental, cultural, educativa, de
transportes, etc. A envolvente refere-se ao espaço de atuação dos poderes públicos,
quer ao nível central, municipal ou regional e envolve:
•

A conceção estratégica da atividade turística coerente e sustentável;

•

A competitividade turística do território nacional, respeitando as especificidades
regionais e respetivas potencialidades;

•

A competitividade territorial do país suportada na agilidade de processos,
facilitação de ligações e cooperação entre atores públicos e privados e
coordenação de atuações, garantindo a regulação e intervenção de investimento
privado adequado;

•

O apoio financeiro ao investimento através das diversas medidas de apoio
criadas no âmbito dos fundos comunitários ou outras.

De seguida, é apresentada uma análise da oferta turística do concelho do Montijo,
considerando os elementos patrimoniais e históricos, os elementos culturais, os
elementos climáticos, entre outros.

5.1. Análise da oferta turística

O turismo constitui uma atividade que envolve um conjunto de serviços, cujo objetivo,
é a satisfação de necessidades e de motivações de viagens, férias e lazer. Esta atividade
é transversal a múltiplos sectores com diferentes graus de intervenção, uns com
contrapartida de preços cobrados, tais como, produtores e operadores, agentes de
viagens, meios de transporte, comunicação, alojamento, restauração, comércio,
artesanato, diversão e recreio, museus, palácios, castelos, etc., outros como serviços
públicos não cobrados diretamente, como serviços de fronteira, segurança, utilização
de estradas, etc.
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Segue-se uma apresentação da oferta turística do concelho do Montijo, estruturada de
acordo com o sistema do lado da oferta apresentado na figura 16.

Figura 16 - Sistema turístico do lado da oferta
Sistema Turismo - na perspectiva da oferta

Estruturação territorial da oferta turística, tendo por base o planeamento e ordenamento turístico dos
recursos , das infra-estruturas básicas e específicas de suporte ao turismo .

Elementos
Naturais·
• Praias
• Serras

Elementos culturais:

Elementos Histórico-Patrimoniais•

• Tradições

• Edifícios históricos

• Artesanato

• Monumentos, Mosteiros e
Igrejas

• Museus

• Lagos

• Património classificado

• Montanhas

• Arqueologia

•Infraestruturas-básicas·
• Saneamento básico ;
• Energia;
• Aguas ;

Pressupõe:

Elementos
institucionais e
legislativos

• Resíduos;

• Ordenamento do
território

• Comunicações para o destino e
no destino;

• Rede institucional

• Equipamentos de saúde ;

• Marketing e
promoção turística

• Etc.

Infraestruturas especificas de
suporte (serviços e equipamentos
associados ao alojamento,
alimentação e animação):
• Hotelaria e Pousadas ;
• Apartamentos e moradias/
turismo residencial ;
• TER; Campismo e
Caravanismo;
• Restauração;

Fonte: Elaboração da equipa técnica

5.1.1. Elementos Histórico-Patrimoniais
Incluem-se nestes elementos o património arquitetónico e classificado, histórico e
arqueológico. Tratam-se de elementos fundamentais na avaliação das potencialidades
do concelho.
No âmbito do património arquitetónico, o concelho do Montijo é detentor de
testemunhos arquitetónicos relevantes, inventariados na tabela 10.
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Tabela 10 – Inventariação por freguesia do principal património arquitetónico
Freguesia

Património arquitetónico, histórico,
cultural e arqueológico

Interesse
patrimonial
X

Interesse
paisagístico
X

Interesse
turístico
X

X

X

União de
Freguesias de
Atalaia e Alto
do Estanqueiro

Igreja de Nossa Senhora da Atalaia
Cruzeiro – mor da Atalaia
Museu Agrícola da Quinta Nova da Atalaia

X

Freguesia de
Canha

Obras de Artur Bual

X

Monte do Montinho

X

Monte do Escatelar

X

Mata do Duque

X

Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
Ermida de São Sebastião ou
Misericórdia
Casa Piteira

X

X

X

X

União de
Freguesias do
Montijo
Afonsoeiro

União de
Freguesias de
Pegões

Freguesia de
Sarilhos
Grandes

da

X
X

X

X

Casa Mora
Quinta do Saldanha e Ermida do Senhor
Jesus dos Aflitos
Palácio da Justiça

X

Paços do Concelho

X

Moinho de Maré do Cais

X

X

Mercado Municipal

X

X

Igreja do Senhor Jesus da Misericórdia

X

X

Igreja do Divino Espírito Santo

X

X

Ermida de São Sebastião

X

Coreto
Quinta do Pátio d’Água - Ermida de Santo
António e Casa Senhorial

X

Igreja Paroquial de Pegões

X

Escultura de homenagem à agricultura

X

Igreja de Santo Isidro

X

X

Igreja das Faias

X

X

Fontanário de Pegões

X

X

Colonato de Pegões

X

X

Moinho de Maré da Lançada

X

Igreja de São Jorge

X

X

Ermida de Nossa Senhora da Piedade

X

X

Coreto
Fonte: Adaptado do PEDTM (2010)

X

X

X

X
X

X
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Tendo por objetivo uma caracterização mais aprofundada do património salientam-se
as seguintes edificações:
•

Igreja de Nossa Senhora da Atalaia – Santuário Igreja de Nossa Senhora da
Atalaia

O Santuário dedicado a Nossa Senhora da Atalaia, com culto documentado na região
desde 1409 e referência documental à capela datada de 1470, é um dos locais
religiosos mais importantes do concelho e da região. O Santuário é constituído por
três cruzeiros, pela Fonte Santa, pela Igreja e pela escadaria delimitada pelo casario
que a rodeia.
•

Cruzeiro – mor da Atalaia

O cruzeiro mor da Atalaia foi mandado erigir em 1551, pela Confraria da Alfândega de
Lisboa, como atesta a inscrição existente na base do cruzeiro e encontra-se no recinto
aberto do Santuário da Atalaia.
•

Museu Agrícola da Atalaia

Instalado na Quinta Nova da Atalaia, que remonta ao século XVIII, pertenceu à família
Santos Fernandes, tendo sido doada, em 1997, à Câmara Municipal de Montijo. Este
espaço museológico, possui uma exposição permanente que retrata a vida rural do
concelho, através de um valioso espólio.
•

Obras de Artur Bual (Dispersas por diversas freguesias do concelho, mas com
maior incidência na parte Este)

Para o antigo Centro Nacional de Formação Técnica do Gil Vaz, situado outrora em
Canha, o artista concebeu três obras: Apontamento, foi executada em 1964, Cristo
Crucificado e Última Ceia, foram pintadas em 1967.
Atualmente, as obras do artista, existentes no concelho, são as seguintes: Tríptico na
Igreja Nª. Senhora de Fátima, em Pegões; Última Ceia, na Galeria Municipal, Cristo
Crucificado, na Igreja de Faias (mural) e Homenagem à Agricultura, recentemente
deslocada para junto ao edifício da União de Freguesias de Pegões.
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•

Herdade do Montinho

Esta casa foi desenhada pelo arquiteto Hermínio Vaz Barros. De grandes dimensões, está
integrada numa vasta propriedade rural, e denota uma inspiração revivalista,
particularmente nos torrões e nas suas coberturas cónicas, sugerindo uma arquitetura
acastelada/medieval.
•

Monte da Herdade do Escatelar

Este monte faz parte de um complexo agrícola. A casa principal do Monte do Escatelar,
com dois pisos, encontra-se envolvida pelo conjunto de dependências térreas de planta
retangular construídas em taipa, caiadas de branco, com cintas a amarelo ocre e num
dos topos do conjunto, ergue-se uma pequena ermida. A propriedade inclui alguns
vestígios que se pensa terem pertencido a uma vila romana do tempo do Imperador
Adriano.
•

Mata do Duque

Trata-se de uma grande área rural que se estende pelas duas margens da ribeira de
Canha. Nesta Mata existe uma capela mandada construir pela Duquesa de Cadaval, em
homenagem ao seu filho, falecido em 1936. No exterior, destaca-se um painel de
azulejos azuis e brancos, no qual figura o condestável Nuno Álvares Pereira, da autoria
de Maria de Portugal, discípula de Leopoldo Battistini.
•

Igreja de Nossa Senhora da Oliveira

Esta igreja outrora pertença da Ordem de Santiago, sofreu intervenções distintas do
século XVI ao século XX. As paredes laterais da capela-mor encontram-se revestidas a
azulejos seiscentistas de padrão. Atualmente necessita de intervenção para
manutenção e restauro.
•

Ermida de São Sebastião ou da Misericórdia

A ermida remonta aos finais do século XV, princípios do século XVI. O altar da capelamor possui um retábulo seiscentista, de talha dourada, com colunas salomónicas,
enquadrando painéis pintados que representam Santa Margarida de Cortona e São
Martinho de Tours. No teto estão pintadas as armas de Portugal, referentes ao reinado
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de D. Sebastião. Originária do século XIV foi a primeira sede paroquial encontrando-se
atualmente com necessidades de reabilitação. Possuí no seu interior elementos
arquitetónicos, da época manuelinos.
•

Casa Piteira

Constitui uma referência na arquitetura local e os seus telhados de beiral, a varanda
alpendrada, associados a elementos revivalistas, revelam a sua inspiração na “casa
portuguesa” proposta pelo arquiteto Raul Lino (1879-1974). Atualmente necessita de
intervenção para manutenção e restauro.
•

Casa Mora

Esta casa senhorial foi construída na segunda metade do século XIX, tendo sido
residência particular de proprietários rurais da então Aldeia Galega, atual Montijo.
Adquirida na década de 80, do século XX pela autarquia, com vista a albergar a Biblioteca
Municipal Manuel Giraldes da Silva, a casa tornou-se, em 1993 sede do Museu
Municipal. Hoje, é um espaço que acolhe exposições, palestras, mostras entre outros
eventos. Neste edifício funciona também o Posto de Turismo.
•

Quinta do Saldanha e Ermida do Senhor Jesus dos Aflitos

Trata-se de um conjunto edificado no século XVI, com posteriores reconstruções. O
morgadio era constituído por diversas construções destinadas ao uso agrícola, pela casa
principal de dois pisos, por um oratório, jardins, horta, vinhas e pomar, salinas e um
moinho de maré de quatro mós. Faz parte deste património um Cristo crucificado em
marfim, do século XVII, constituindo um exemplar de grande valor do trabalho indoportuguês.
•

Palácio da Justiça

Inaugurado em 1959, este edifício de estilo Estado Novo incorpora no exterior relevos
de Euclides Vaz, que simbolizam temáticas do Direito. No interior, na sala de audiências,
encontra-se um fresco de Martins Barata, representando D. João, Duque de Bragança,
em Aldeia Galega, antes do embarque para Lisboa, onde viria a ser aclamado Rei - D.
João IV.
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•

Paços do Concelho

Atual edifício dos Paços do concelho, desde 1967, esta construção foi antigo tribunal,
cadeia, cartório notarial, conservatória do registo civil e repartição de finanças.
•

Moinho de Maré do Cais

Ainda que a primeira referência documentada do Moinho do Cais de Aldeia
Galega/Montijo seja de 1646, a existência de uma cruz da Ordem de Santiago, hoje
visível no lintel da porta de entrada, atesta a sua existência anterior. O moinho tornouse propriedade municipal em 1995, tendo a autarquia assumido a preservação –
entretanto concretizada – deste ícone da História Local que sintetiza uma relação
intensa, de vários séculos, entre a atividade agrícola e o rio.
•

Mercado Municipal

O Mercado do Montijo foi inaugurado em 1957. A sua torre do relógio tornou-se uma
referência da imagem urbana. Este recinto foi alvo de intervenção, pois constitui um
espaço interessante para a venda de produtos locais e regionais, favorecendo a
organização de eventos temáticos, ao longo do ano, propiciando a sua frequência e
fruição.
•

Igreja da Misericórdia

O portal principal é rematado por um frontão triangular. No interior, a igreja apresenta
nave única com abóbada rebaixada, púlpito em pedra da Arrábida, revestimento
azulejar do século XVII, de padronagem tipo tapete, em tons de azul e amarelo, de
grande impacto decorativo. Numa dependência do edifício, existe um espaço
museológico onde estão expostas todas as peças do acervo restauradas, onde se inclui,
um retábulo do pintor maneirista Tomás Luis, representando a Visitação da Virgem.
•

Igreja do Divino Espírito Santo – Matriz do Montijo

Esta igreja era originalmente de nave única. Entre 1528 e 1534 sofreu obras de
remodelação tendo sido então construída a abóbada da capela-mor, manuelina, em
alvenaria. No século XVII a igreja foi remodelada e edificou-se a segunda torre. Foi
também, nessa altura, azulejada com um revestimento de tipo tapete.
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•

Ermida de São Sebastião

Originária do século XIV foi a primeira sede paroquial encontrando-se atualmente com
necessidades de reabilitação. Possuí no seu interior elementos arquitetónicos, da época
manuelina. Esta ermida necessita de intervenções de vária ordem.
•

Coreto

Inaugurado em 1926, o coreto da Praça da República constitui um interessante
exemplar, deste estilo popular, de arquitetura social.
•

Quinta do Pátio d’Água - Ermida de Santo António e Casa Senhorial

O edifício senhorial da antiga Quinta do Pátio d’Água, foi construído no século XX, sendo,
posteriormente, alvo de algumas reconstruções. O projeto, da autoria, do arquiteto
Pardal Monteiro, representa um magnifico exemplo da arquitetura tradicional
portuguesa. Este conjunto arquitetónico possuí, para além da casa, que hoje alberga
alguns serviços públicos, uma admirável ermida dedicada a Santo António, construída
no século XVI. No seu interior possuí revestimento azulejar da época pombalina e belos
vitrais, destacando-se uma magnífica rosácea representando Santo António. A ermida
foi intervencionada e valorizada, em 2017, beneficiando de um novo pavimento - “Chão
Comum”, da autoria da conceituada artista montijense Fernanda Fragateiro, que se
assume simultaneamente como objeto funcional e obra de arte.
•

Igreja de Pegões

A igreja apresenta no altar-mor um interessante tríptico dos anos 40, da autoria de Artur
Bual.
•

Igreja de Santo Isidro

A igreja faz parte do conjunto edificado, no âmbito do projeto de colonização do planalto
de Pegões, conhecido como Colónia Agrícola de Pegões e foi inaugurada em 1957 pela
então, Junta de Colonização Interna.
•

Igreja das Faias
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De arquitetura simples, possuí no seu interior, uma pintura mural de Artur Bual, de 1965,
que representa o Cristo Morto, imagem enquadrada pela representação, ao cimo da
esguia e luminosa da Virgem, em moldura oval.
•

Fontanário de Pegões

Construído no século XVIII, do tipo barroco, o fontanário constitui um dos quatro
fontanários mandados edificar por D. João V em 1728, para uso dos viajantes e do
serviço da Posta. Na sua envolvente possuí espaço para lazer e piquenique.
•

Colonato de Pegões

O Colonato foi inserido nos terrenos da Herdade de Pegões Velhos, pertencendo ao
importante industrial e comerciante José Rovisco Pais, que os doou ao Estado
Português. Com a implantação do Colonato, através da Junta de Colonização Interna, o
governo pretendia fixar mão-de-obra assalariada agrícola, necessária às grandes áreas
incultas existentes na zona e consequentemente melhorar a vida de inúmeras famílias,
que à altura viviam na pobreza. Assim, ao longo dos anos 40 e 50 do século XX, a Herdade
de Pegões foi dividida em 207 casais agrícolas (Faias, Figueiras e Pegões Velhos), dotados
de habitação e instalações agrícolas, obras de rega e vias de comunicação. Este conjunto
arquitetónico, pela sua história e localização tem elevado interesse e potencial turístico
em particular na associação entre turismo e a atividade agrícola. Contudo, existe uma
grande necessidade de proteger a traça original do casario e criar infraestruturas de
suporte a este tipo de turismo, nomeadamente um circuito pedonal com sinalética
associada à história do colonato e um eventual centro de interpretação da história e
vida do Colonato.
Denotou-se que grande parte do património, principalmente na zona rural necessita de
obras de intervenção e restauro e permanece, ao que se constatou, habitualmente
encerrado ao público, o que impossibilita visitas e ocasiona uma degradação mais rápida
do património.
•

Moinho de Maré da Lançada
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A sua construção data do século XIV tendo sido dotado de quatro engenhos. Este
moinho integrava o conjunto de unidades moageiras da frente ribeirinha da área do
atual Concelho do Montijo. Atualmente encontra-se em ruínas e carece de intervenção
profunda.
•

Igreja de São Jorge

Construída no século XV, o seu interior é de uma só nave, com abóbada de berço com
referência a uma exaltação a S. Jorge, pintada por Pereira Cão (José Pereira Júnior) em
1904. As paredes encontram-se revestidas a azulejos azuis e brancos, datados de 1740.
No exterior é visível a cruz de Santiago na fachada que confirma a sua filiação à Ordem
de Santiago.
•

Ermida de Nossa Senhora da Piedade

A ermida, de estilo manuelino foi construída em 1512. Possui um alpendre de arco duplo
com cúpula de recorte octogonal terminada em bico e cordame como ornamento
decorativo do seu interior. A ermida é coberta por abóbada de nervuras com bocete no
fecho e quatro estribos terminados em base recamada e boleada. Detém um altar em
brecha da Arrábida e interessantes vestígios azulejares hispano-árabes. Em 2018 foram
realizados, trabalhos arqueológicos que revelaram dados pertinentes, relativos à
Expansão Portuguesa, no Mundo.
•

Coreto de Sarilhos Grandes

Um interessante exemplar de mobiliário urbano, no qual se salienta a sua decoração em
ferro forjado. O coreto foi recuperado e reinstalado na freguesia de Sarilhos Grandes,
em 1957.

5.1.2. Elementos culturais
História do concelho
A História do concelho do Montijo está muito ligada ao rio Tejo, existindo testemunhos
arqueológicos que comprovam a presença humana desde o Paleolítico. A sua origem
remonta ao séc. XII, quando o concelho da Aldeia Galega integrava o concelho mais
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amplo do Ribatejo. A sua área era então constituída pelas freguesias, Santa Maria de
Sabonha e São Lourenço de Alhos Vedros, que no séc. XIV se tornaram concelho. Mais
tarde, no séc. XV deu origem aos concelhos de Alcochete e de Aldeia Galega do Ribatejo.
Os habitantes das localidades de Sarilhos, Lançada, Aldeia Galega, Montijo, Samouco e
Alcochete dedicavam-se à pesca, à exploração de salinas e à produção de vinho. Estes
produtos eram escoados por via fluvial, para Lisboa e embarcações fundeadas no Tejo.
O rio constitui um recurso estratégico para a região sendo de destacar a construção de
uma estacada, durante a regência de D. Pedro (1439-1446) que impediu o assoreamento
do rio, tornando mais fácil a navegação fluvial para Aldeia Galega.
O desenvolvimento da localidade justificou a atribuição de foral em 15 de setembro de
1514 pelo rei D. Manuel I; desconhecendo-se a razão, o mesmo monarca voltou a
atribuir novo foral em 17 de janeiro de 1515, desta vez um único diploma para duas
vilas: Aldeia Galega do Ribatejo e Alcochete.
Em 1533 o Correio-Mor estabeleceu em Aldeia Galega a sede principal da Posta do Sul,
serviço que assegurava o transporte de correspondência. Começaram então a passar
inúmeros viajantes, por este concelho, vindos de Lisboa, com destino ao Sul ou a
Espanha.
Ao longo do séc. XVIII processaram-se alterações graduais na economia local: de uma
economia suportada em atividades primárias, ligadas ao rio e à agricultura passou-se
para uma economia baseada em atividades secundárias e terciárias ligadas ao comércio
e à indústria, particularmente ao comércio e transformação de gado suíno. Neste
período a região atraiu muita população oriunda do Alentejo.
Fruto do seu posicionamento geográfico e da fertilidade do território, em meados de
oitocentos a Aldeia Galega tornou-se num importante entreposto comercial.
A construção do caminho-de-ferro do Sul e Sueste originou o desvio do fluxo de
passageiros e mercadorias e conduziu a uma recessão económica na localidade que foi
ultrapassada através do desenvolvimento do comércio e transformação de gado suíno.
No início do séc. XX e até à década de 50, assistiu-se à expansão desta atividade, assim
como da indústria corticeira.
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Em 14 de Agosto de 1985, com a Lei nº 32, a vila de Montijo foi elevada à categoria de
cidade. Nesse mesmo ano foram criadas as freguesias de Atalaia, Pegões e Alto
Estanqueiro-Jardia. Em 1989 a Lei nº 34, de 24 de agosto, publica a criação da freguesia
de Afonsoeiro.
Atualmente, o Montijo continua ligado a atividades com peso histórico no concelho,
nomeadamente, a produção, abate e transformação de carne, a preparação e
transformação de cortiça, bem como à produção hortícola, vinícola e florícola.
Paralelamente, nos últimos anos, e, em resultado, da construção da ponte Vasco da
Gama, as atividades comerciais e serviços têm vindo a ganhar peso no tecido
empresarial local.

Cultura, tradições e artesanato
O concelho do Montijo é rico em manifestações populares e culturais, dessas
manifestações populares salientam-se as várias festas populares que serão
inventariadas por freguesia na tabela 11.
Tabela 11 – Festas populares por freguesia
Freguesia

Festa

Data

Descrição

União de
Freguesias
de Montijo
Afonsoeiro

Festas
Populares de S.
Pedro

Realizam-se no
final do mês de
junho

Durante as festas, a Igreja Matriz do Espírito Santo
torna-se local de grande importância e veneração.
Daqui se desloca a imagem do santo padroeiro da
comunidade piscatória da cidade de Montijo – S.
Pedro.
A 29 de Junho, dia de S. Pedro, destaca-se a
procissão fluvial, acrescida mais tarde às
festividades, onde várias embarcações de pesca
engalanadas escoltam uma principal que transporta
a imagem do S. Pedro da ponta do Montijo (base
aérea n.º6) até ao antigo cais citadino (Cais das
Faluas), terminando o cortejo na Igreja do Espírito
Santo.
A 30 de Junho, dia de S. Marçal, de manhã, junto à
capela do Senhor Jesus dos Aflitos - Quinta do
Saldanha, dá-se o ritual da “lavagem” da classe
piscatória, seguindo-se a arrematação das
bandeiras.
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União de
Freguesias
de Atalaia e
Alto do
Estanqueiro

Festas de
Nossa Senhora
da Atalaia

Realizam-se no
Último Fim-desemana de
agosto

Freguesia de
Canha

Festas de
Nossa Senhora
da Oliveira

Realizam-se no
Primeiro fim-desemana de
setembro

União de
Freguesias
de Pegões

Festas em
Honra de S.
João

Realizam-se no
mês de junho

Festas das
Vindimas em
Foros de Trapo
Festas em
Honra de St.º
Isidro

Realizam-se no
mês de agosto
Realizam-se no
mês de maio

A festa tem uma grande componente religiosa, pois
é conhecida pelos vários círios que acorrem à
Atalaia. Esta romaria teve início aquando de uma
promessa feita em 1507, devido à peste que
grassou na capital.
Os pioneiros desta peregrinação foram os
empregados da Alfândega de Lisboa, chegando
mesmo a ter trinta círios. Atualmente, são cinco os
círios que continuam a venerar a Nossa Senhora da
Atalaia: Quinta do Anjo, Carregueira, Olhos d’Água
(concelho de Palmela), Azóia (Sesimbra) e o Círio
Novo da Jardia (Montijo). Uns chegam à quinta-feira
e outros à sexta, altura em que cada círio dá três
voltas ao Cruzeiro-Mor, subindo a escadaria até ao
santuário e acompanhados pela imagem de Nossa
Senhora da Atalaia com desfile das bandeiras que os
identificam.
No ponto alto da festa, Domingo, todos os círios
participam na procissão coletiva.
Chegada a noite procede-se à Arrematação das
Bandeiras que simboliza promessas a cumprir,
seguida dos vários bailaricos nas sedes dos círios.
Nas Festas de Nossa Senhora da Oliveira, as ruas,
encontram-se engalanadas com recortes de papel
colorido e flores do mesmo material, Devido à
proximidade do Ribatejo e do Alentejo realizam-se
largadas, passeios equestres e uma Picaria na Praça
de Touros.
O ponto alto das festas surge aquando da procissão
da Nossa Senhora da Oliveira. O andor com a
imagem é colocado à entrada da igreja, com o
mesmo nome, e ao final do dia de Domingo, a
grande procissão sai percorrendo as principais ruas
da vila. Esta imagem é acompanhada por outros
santos também transportados em andor,
homenageando assim todos os protetores da
devoção da vila.
As Festas de Pegões, que se realizam há mais de três
décadas, são preenchidas por espetáculos de
variedades, bailes, charangas, largadas de touros e
a procissão em honra de São João e fogo-deartifício.
Festas cujo tema principal são as Vindimas.
Para além da procissão, em honra do santo
padroeiro da Freguesia, nas Festas de Santo Isidro
de Pegões destacam-se o tradicional espetáculo de
variedades, os bailes, os jogos tradicionais e as
atividades desportivas
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Freguesia de
Sarilhos
Grandes

Festas em
Honra de S.
Jorge

Realizam-se no
mês de julho

Festa da Flôr e
da
Gastronomia
da Lançada

Realizam-se no
final do mês de
maio

Bandas musicais, noite de folclore, bailes populares,
largadas de touros e muita animação,
acompanhados da tradicional procissão, compõem
estas Festas em honra de São Jorge. De realçar a
dança tradicional de cariz popular Huga-Huga, que
consiste numa fila de pessoas que, de mãos dadas,
dançam lado a lado.
Consiste numa promoção da atividade económica,
nomeadamente da floricultura, onde existe lugar
para tasquinhas com comidas e bebidas e animação
musical

Fonte: Adaptado do PEDTM (2010)

De seguida, apresentam-se com maior pormenor os eventos culturais, tradições e
artesanato por cada freguesia.

União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro
Montijo
•

Festas Populares de S. Pedro

Realizam-se no mês de junho.
Durante as festas, a Igreja Matriz do Espírito Santo torna-se local de grande importância
e veneração. Daqui se desloca a imagem do santo padroeiro da comunidade piscatória
da cidade de Montijo – S. Pedro.
A 29 de Junho, dia de S. Pedro, destaca-se a procissão fluvial, acrescida mais tarde às
festividades, onde várias embarcações de pesca engalanadas escoltam uma principal
que transporta a imagem do S. Pedro da ponta do Montijo (base aérea nº6) até ao antigo
cais citadino (Cais das Faluas), terminando o cortejo na Igreja do Espírito Santo.
A 30 de Junho, dia de S. Marçal, de manhã, junto à capela do Senhor Jesus dos Aflitos Quinta do Saldanha, dá-se o ritual da “lavagem” da classe piscatória, seguindo-se a
arrematação das bandeiras.
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Outros momentos compõem as Festas Populares de São Pedro, como a Noite da
Sardinhada, as Largadas, as Corridas e a Queima do Batel, antigo rito pagão, que assinala
o términus das festividades.

União de Freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia
Atalaia
•

Festas de Nossa Senhora da Atalaia

Realizam-se no último fim-de-semana de agosto.
A festa tem uma grande componente religiosa, pois é conhecida pelos vários círios que
acorrem à Atalaia. Esta romaria teve início aquando de uma promessa feita em 1507,
devido à peste que grassou na capital.
Os pioneiros desta peregrinação foram os empregados da Alfândega de Lisboa,
chegando mesmo a ter trinta círios. Atualmente, são cinco os círios que continuam a
venerar a Nossa Senhora da Atalaia: Quinta do Anjo, Carregueira, Olhos d’Água
(concelho de Palmela), Azóia (Sesimbra) e o Círio Novo da Jardia (Montijo). Uns chegam
à quinta-feira e outros à sexta, altura em que cada círio dá três voltas ao Cruzeiro-Mor,
subindo a escadaria até ao santuário e acompanhados pela imagem de Nossa Senhora
da Atalaia, com desfile das bandeiras que os identificam. No ponto alto da festa,
domingo, todos os círios participam na procissão coletiva.
Chegada a noite procede-se à Arrematação das Bandeiras que simboliza promessas a
cumprir, seguindo-se vários bailaricos nas sedes dos círios.

Freguesia de Canha
Festas de Nossa Senhora da Oliveira.
Realizam-se no primeiro fim-de-semana de setembro, onde as ruas da vila são
engalanadas, com recortes de papel colorido e flores do mesmo material. O ponto alto
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das festas ocorre aquando da procissão da Nossa Senhora da Oliveira, que percorre a
vila, com o andor da padroeira da vila.

União de Freguesias de Pegões
•

Festas em Honra de S. João (Pegões)

Realizam-se no mês de junho, e são preenchidas por espetáculos de variedades, bailes,
charangas, largadas de touros e a procissão em honra de São João.
•

Festas das Vindimas (freguesia de Pegões)

Tendo como principal tema, as vindimas, eram realizadas nas Faias, em agosto e eram
compostas por um desfile de tratores e pelo famoso concurso do vestido de chita. Já não
se realizam há algum tempo, no entanto seria pertinente a sua retoma.
•

Festas em Honra de Santo Isidro

Realizam-se no mês de maio. Para além da procissão, em honra do santo padroeiro da
Freguesia, nas Festas de Santo Isidro de Pegões destacam-se o tradicional espetáculo de
variedades, os bailes, os jogos tradicionais e as atividades desportivas.

Freguesia de Sarilhos Grandes
•

Festas em Honra de S. Jorge

Realizam-se no mês de julho e contemplam bandas musicais, noite de folclore, bailes
populares, largadas de touros e muita animação, acompanhados da tradicional
procissão, compõem estas Festas em honra de São Jorge.
•

Festa da Flôr e da Gastronomia da Lançada

Realiza-se no último fim de semana de maio, e consiste numa promoção da atividade
económica, nomeadamente da floricultura, onde existe lugar para tasquinhas com
comidas e bebidas e animação musical.
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Outros espaços museológicos ou de interesse cultural considerável:
•

Praça de Touros Amadeu Augusto dos Santos (freguesia de Montijo)

Em 1 de Setembro de 1957 surgiu a atual Praça de Touros, com projeto do arquiteto
Amadeu José Gomes dos Santos. Desde 1983 que a Praça acolheu o nome de Amadeu
Augusto dos Santos (1887-1962), o maior mentor da sua construção. Este edifício tem
capacidade para 6.500 espectadores, apresentando-se como uma praça de 1ª categoria.
•

Parque Municipal Carlos Hidalgo Gomes Loureiro (freguesia de Montijo)

Criado por decisão da autarquia, em 21 de agosto de 1929, as obras de construção do
Parque Municipal, então ao estilo tradicional português, arrastaram-se ao longo de
vários anos. Implantado numa área de cerca de 3,5 ha, o parque forma um retângulo de
270 m x 120 m onde foram plantadas árvores da flora nacional, nomeadamente
carvalhos, sobreiros, ulmeiros, amieiros, choupos, freixos, olaias e tílias, apresentandose como um excecional espaço verde da cidade.
•

Moinho de Vento do Esteval (freguesia de Montijo)

Integrado em propriedade agrícola denominada Quinta do Moinho Velho, este moinho
foi construído em 1826. Deixou de funcionar no princípio do século XX, tendo estado em
funcionamento durante 75 anos. Em 2000 foi restaurado pela autarquia e transformado
num espaço museológico, encontrando-se em bom estado de preservação e sendo
possível de ser visitado.
•

Galeria Municipal (freguesia de Montijo)

Este edifício alberga atualmente a Galeria Municipal que recebe frequentemente
exposições temporárias, de diversos artistas nacionais e estrangeiros. No piso superior
funciona a Assembleia Municipal. Foi construído no século XVIII e foi o edifício dos Paços
do Concelho até 1965, tendo sido também biblioteca.
•

Cinema-Teatro Joaquim d`Almeida (freguesia de Montijo)

Projeto da autoria do arquiteto Sérgio Gomes, o Cinema-Teatro Joaquim d’Almeida foi
construído nos terrenos da antiga Praça de Touros, sendo inaugurado a 20 de outubro
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de 1957. O edifício apresenta linhas sóbrias de acordo com o estilo arquitetónico da
década de 50 e a sua fachada apresenta um conjunto de esculturas da autoria de Martins
Correia e José Farinha que representam as musas do Teatro, Poesia, Dança, Música e
Talento.
Em 1999 foi adquirido pela autarquia, tendo sido posteriormente, alvo de profundas
remodelações, reabrindo em 2005. Hoje assume-se como um espaço privilegiado, onde
decorrem diversos eventos culturais (com programação semanal e mensal, divulgada
regularmente em formato papel e digital, aos munícipes e não-munícipes registados).
•

Escultura de Homenagem à Agricultura

Em 1967, foi colocada uma escultura junto ao Parque de Material Agrícola, elaborada
por Artur Bual (1926-1999). Esta escultura pretende homenagear a principal fonte de
riqueza local, a agricultura. Em 2017, a peça escultórica foi relocalizada junto à sede da
União de Freguesias de Pegões.

Artesanato
No que diz respeito ao artesanato existente no concelho de Montijo, verifica-se que
este, embora cada vez mais escasso, ainda mantém alguma ligação com áreas que têm
marcado a cultura e vivência montijense – a indústria corticeira, a pesca e a
tauromaquia.
No caso do artesanato em cortiça, a sua existência explica-se pela influência do meio
natural, que caracteriza esta zona, com fortes influências do Alentejo, onde o sobreiro
predomina em número considerável, e do qual se extrai a matéria-prima, que permite a
criação dos mais variados objetos.
Ainda existem correarias, pela sua relação com a arte tauromáquica e também devido
ao facto do Concelho de Montijo ter tido, outrora, uma vida marcadamente rural, onde
as carroças e os animais de lavoura existiam em número considerável. Atualmente, esta
arte subsiste para o mercado do cavalo de montar.
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Lendas
De seguida são apresentadas algumas das lendas mais populares do concelho do
Montijo:
•

Alda, a “Galega”

Segundo esta lenda, morava junto ao rio uma mulher chamada Alda que era oriunda da
Galiza. Alda vendia perto do porto, de modo a poder servir as pessoas que ali chegavam
para deslocar-se para Lisboa ou para o Alentejo.
Assim, os viajantes, durante o percurso das viagens, referiam que passaram pela Alda, a
“Galega”, dando origem ao nome primitivo da povoação – Aldeia Galega.
•

A Octogenária

Uma mulher faleceu após o parto, deixando o seu filho ao cuidado da sua mãe, uma
velhota octogenária. A velhota por ser muito pobre pediu a Nossa Senhora da Atalaia
que lhe apoiasse os seios para que pudesse criar o neto. E com a ajuda de Nossa Senhora
da Atalaia, a velhota conseguiu criar o seu neto.
•

Os Pinheiros da Atalaia

Reza a lenda que no tempo em que Filipe II de Castela governava Portugal, decidiu cortar
alguns pinheiros existentes junto da Igreja de Nossa Senhora da Atalaia para serem
construídos alguns navios. Deste modo, foram assinalados alguns dos melhores
pinheiros para serem, posteriormente, cortados.
Alguns dias depois, quando os serradores chegaram ao local para cortarem os pinheiros,
encontraram-nos todos tortos, pelo que não serviam para a construção dos navios.
•

Nossa Senhora da Atalaia

Um dos principais elementos de culto da Atalaia é uma fonte onde Nossa Senhora
apareceu. O carácter divino da fonte fez com que muitas pessoas utilizassem essa água
para o tratamento de diversas doenças.
Segundo a lenda, existia uma grande aroeira junto à fonte que a cobria com a sua copa.
Um dia surgiu na aroeira uma imagem de Nossa Senhora. Após a divulgação da notícia,
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os devotos começaram a venerar a Virgem e levaram-na para uma casa que se situava
perto da fonte, onde a colocaram numa cantareira.
Decidiram construir um templo para poderem venerar a Nossa Senhora e, depois de
construído, transladaram a imagem para o altar-mor. No entanto, a imagem da Virgem
voltou a aparecer na cantareira no dia seguinte. Este fenómeno voltou a acontecer por
várias vezes resolvendo-se, por fim, deixar a imagem na cantareira e mandar fazer outra
para colocar na igreja.

Tradições
Tradições da freguesia do Montijo
•

Nossa Senhora das Dores

A Ermida dedicada ao Senhor Jesus dos Aflitos faz parte integrante da Quinta do
Saldanha. Contudo, a primitiva devoção da Ermida era de Nossa Senhora das Dores,
representada num medalhão circular de azulejo na fachada. Segundo a tradição, as
grávidas devem dar nove voltas à ermida para terem um bom parto.
•

Cerimónia da Lavagem – Quinta do Saldanha

No dia de São Marçal, a 30 de junho, ainda se realiza a cerimónia da Lavagem da Classe
Piscatória, no poço junto da Ermida do Senhor Jesus dos Aflitos, um ritual que remete a
antigas abluções ou banhos purificadores. Simultaneamente, a imagem do Cristo
Crucificado – arte indo-portuguesa do séc. XVII/XVIII – é venerada e admirada.

Tradições da freguesia da Atalaia:
•

A Festa Grande

A festa de Nossa Senhora da Atalaia, conhecida por “Festa Grande”, realiza-se no último
fim-de-semana de agosto e tem uma grande componente religiosa, pois é conhecida
pelos vários círios que aqui acorrem, vindos de diversas zonas da região. Esta romaria
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teve início aquando de uma promessa feita em 1507, pelos trabalhadores da Alfândega,
devido à peste que grassou na capital.
Ao chegarem à Atalaia, os romeiros dirigem-se à Igreja, onde assistem à missa,
procedendo-se, posteriormente, o almoço coletivo e a procissão, a qual ocorre no
Domingo. Durante a romaria são cumpridos um conjunto de rituais que têm sido
praticados ao longo dos séculos.

Feiras e eventos
A Câmara Municipal do Montijo em parceria com outras entidades promove um
conjunto de feiras, num espaço municipal destinado a essa finalidade, sendo de destacar
algumas das que se realizam pelo seu carácter de regularidade e/ou por estarem
associadas à promoção de produtos endógenos do concelho.
•

Feira Nacional do Porco e da Salsicharia (2018 – 24ª edição)

Feira promovida pela Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS),
pela Associação Livre de Suinicultores (ALIS), em parceria com a autarquia do Montijo,
tem ocorrido bienalmente, no mês de setembro, passando a ser em maio, em 2020.
Este certame que se apresenta como a única feira, a nível nacional, dedicada
exclusivamente ao sector suinícola, tem lugar no Parque de Exposições de Montijo.
A Feira Nacional do Porco e da Salsicharia pretende divulgar o trabalho desenvolvido
pelo sector suinícola, em Portugal, aos próprios produtores, comerciantes e industriais
do sector, bem como ao público em geral, evidenciando a produção e exaltando a sua
qualidade. Esta feira assume-se como um investimento na inovação, no conhecimento,
na competitividade e na afirmação da fileira suinícola no Montijo, e na cidade do
Montijo enquanto, Capital do Porco”.
•

Feira Quinhentista

Já na sua V edição (2018), a Feira Quinhentista de Aldeia Galega, assinala a atribuição
do foral novo a Aldeia Galega (atual Montijo), no âmbito das reformas dos forais
promovidos por D. Manuel I. A organização do evento é da Câmara Municipal do
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Montijo, em parceria com a Alius Vetus – Associação Cultural História e Património e
conta com o apoio da Junta de Freguesia da União das Freguesias Montijo e Afonsoeiro.
A feira pretende enquadrar os seus visitantes num ambiente de realização dos ofícios
de época, de visita de mercadores de outras paragens, de tascas e tavernas com vários
folguedos de dança, música, poesia, saltimbancos e teatro.

•

Feira de Antiguidades

A Feira das Antiguidades realiza-se no segundo e último sábado de cada mês, na Praça
da República (Montijo). Nesta feira são expostos para venda diversos objetos antigos,
que vão desde livros, mobiliário, peças de decoração, discos de vinil, entre outros.

•

Montijo, Lugar de Encontros

Montijo Lugar de Encontros surgiu em 2013 com o objetivo de dinamizar equipamentos
e espaços públicos, apoiar atividades culturais de interesse para o município e envolver
as forças vivas representativas da realidade socioeconómica, cultural e desportiva do
concelho.
Montijo Lugar de Encontros, que decorre entre maio e julho através de uma
programação regular diversificada é palco de encontros entre as gentes, as artes, a
natureza e o espaço urbano que inclui música, dança, teatro, concertos, gastronomia e
vinhos, artesanato, workshops, entre outros eventos, que têm lugar no Jardim Casa
Mora, Praça da República, Passeio do Cais e outros locais da cidade.
Montijo Lugar de Encontros tem tido um impacto bastante positivo, com o envolvimento
de inúmeros parceiros em variadas iniciativas. A exemplo disso, destaca-se o "Anim'art
Montijo" e a Festa da Flor.
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5.1.3. Elementos naturais
Clima
O clima é um dos principais fatores promotores do turismo e do recreio ao ar livre,
conjuntamente com a paisagem e natureza.
No que diz respeito à caracterização climática do concelho de Montijo, este possui um
clima mediterrânico, com um período seco de 80 a 100 dias, durante o Verão, no qual a
média da temperatura máxima ronda os 29 °C. No Inverno, registam-se as temperaturas
mais baixas, com uma média de temperatura mínima situada nos 7 °C.
Existem vários fatores que caracterizam o clima, dos quais se salientam a temperatura,
o vento, a humidade relativa, a geada e granizo, a nebulosidade, o nevoeiro, a
precipitação, a insolação e a radiação solar que serão analisados de seguida.
•

Temperatura do ar

No concelho de Montijo, a temperatura média anual é aproximadamente de 16 °C,
sendo que as temperaturas médias mensais variam entre os 10 °C em janeiro e os 22,5
°C em agosto.
Relativamente aos valores médios das temperaturas máximas e mínimas registadas ao
longo do ano, verifica-se que os valores médios das temperaturas máximas variam entre
os 14 °C em janeiro e os 28,8 °C em agosto, enquanto que os valores médios das
temperaturas mínimas variam entre os 6 °C em janeiro e os 16 °C em agosto.
•

Vento

No que diz respeito ao regime geral dos ventos dominantes, existe um predomínio anual
dos ventos de Norte e de Nordeste (aproximadamente um terço do total).
Em relação à velocidade do vento, em termos anuais, é igual ou superior a 36 Km/h em
cerca de 22 dias, em aproximadamente dois dias apresenta uma velocidade superior a
55 Km/h, sendo que nos restantes dias do ano a velocidade do vento é inferior a 36
Km/h.
•

Humidade relativa
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Em média, o concelho apresenta uma humidade relativa média de 80%, variando entre
os 90% nos meses de dezembro e janeiro e 70% nos meses de junho e julho.
•

Geada / granizo

No concelho de Montijo, a formação de geada ocorre, aproximadamente, durante 20 –
30 dias por ano.
Relativamente à queda de granizo no concelho, verifica-se que se trata de um fenómeno
muito raro, dado que só se verifica em 0,2 dias por ano.
•

Nebulosidade

A nebulosidade apresenta uma maior tendência de ocorrências entre os meses de
novembro e abril, apresentando, por sua vez, uma menor tendência nos meses de julho
e agosto.
Relativamente à frequência de dias muito nebulosos no Montijo, apresenta, em média,
uma ocorrência de 10 dias por mês entre os meses de dezembro e fevereiro. Por seu
lado, nos meses de julho e agosto metade dos dias apresentam céu pouco nublado,
sendo os restantes dias de céu limpo.
•

Nevoeiro

O concelho de Montijo apresenta uma média de 25 dias, com ocorrência de nevoeiro,
sendo mais frequente nos meses de Inverno.
•

Precipitação

Grande parte da precipitação ocorre nos meses de Inverno, apresentando valores
mínimos nos meses de Verão, sendo que os meses de julho e agosto costumam ser
extremamente secos. Em termos médios, o total de precipitação anual no concelho de
Montijo é de 577 mm.
•

Insolação

Em relação à insolação verificada no concelho, apresenta valores máximos nos meses
de Verão e mínimos nos meses de Inverno, totalizando em média 2775 horas de sol por
ano.
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•

Radiação solar

Relativamente à radiação solar, o valor da radiação, em termos de quantidade global
para o concelho, varia entre as 150 e as 155 Kcal/cm2.

Paisagem e natureza
O concelho de Montijo encontra-se dividido em duas zonas, com características e
dinâmicas diferenciadas assentes em lógicas de usos e ocupação distintas do território.
O território Oeste, por se situar próximo de Lisboa apresenta uma dinâmica de
crescimento urbano que potencia este uso como dominante em todas as freguesias
deste território (Montijo e Afonsoeiro, Alto Estanqueiro/Jardia e Atalaia e Sarilhos
grandes). A ocupação urbana polariza-se nas freguesias de Montijo e Afonsoeiro.
Salienta-se que a dinâmica verificada se deveu à alteração e melhoria das acessibilidades
o que permitiu recentrar o concelho, em especial o território Oeste, na Área
Metropolitana de Lisboa.
No território Oeste, o Estuário do Tejo por se enquadrar na zona húmida mais extensa
do país desempenha um papel importantíssimo na biodiversidade biológica e
paisagística. Esta zona é constituída por zonas de lamas e sapal, mouchões, salinas,
pastagens e terrenos agrícolas.
Relativamente à fauna existente, o Estuário do Tejo constitui um excelente habitat para
a avifauna aquática, proporcionando uma grande quantidade de alimento e um local
perfeito para a reprodução e nidificação, no qual ocorrem com regularidade cerca de
194 espécies. Deste modo, o Estuário desempenha um papel importantíssimo para a
avifauna aquática, sendo considerado uma das dez zonas húmidas mais importantes da
Europa para as aves aquáticas migradoras.
Tem uma presença regular de, aproximadamente, 100.000 aves aquáticas invernantes,
concentrando-se mais de 150.000 aves aquáticas nas épocas de passagem migratória.
Da avifauna existente no Estuário do Tejo, salientam-se as seguintes espécies:
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•

Águia-sapeira (Circus aeroginosus);

•

Alfaiate (Recurvirostra avosetta);

•

Flamingo (phoenicopterus ruber);

•

Ganso-comum (anser anser);

•

Garça-branca - pequena (egretta garzetta);

•

Garça-vermelha (ardea purpúrea);

•

Maçarico-de-bico-direito (limosa limosa);

•

Marrequinha (anas crecca);

•

Pato-trombeteiro (anas clypeata);

•

Perdiz-do-mar (glareola pratincola);

•

Perna-longa (himantopus himantopus);

•

Perna-vermelha (tringa totanus);

•

Piadeira (anas penelope);

•

Pilrito-comum (calidris alpina);

•

Sisão (tetrax tetrax);

•

Tarambola-cinzenta (pluvialis squatarola).

Refira-se que o Estuário também desempenha um papel muito importante, para a
piscifauna, funcionando como uma maternidade para diversas espécies de peixe, como
é o caso do robalo e do linguado. No caso dos peixes migradores, como é o caso da
enguia, da lampreia, do sável e da savelha, o Estuário representa um local de mudança
entre o meio marinho e o fluvial. Como espécies residentes destacam-se o caboz-deareia, a corvina, o charroco e a anchova.
De seguida serão enunciadas as principais espécies marinhas existentes no Estuário:
•

Amêijoa-macha (Venerupis pullastra);

•

Berbigão (Cerastoderma edule);

•

Caboz-de-areia (Pomatoschistus minutos);

•

Charroco (Halobatrachus didactylus);

•

Corvina (Argyrosomus regius);

•

Enguia (Anguilla anguilla);

PEDTM25, Teresa Costa (coordenação), Nuno Teixeira, Zélia Duarte

66

Horizonte 2021-2025

•

Lamejinha (Scrobicularia plana);

•

Lampreia-do-rio (Lampetra fluviatilis);

•

Linguado (Solea solea e Solea senegalensis);

•

Navalha (Pharus legumen);

•

Raia-curva (Raja undulata);

•

Robalo (Dicentrarchus labrax);

•

Sável (Alosa alosa);

•

Savelha (Alosa fallax).

No que diz respeito à flora existente no Estuário, destacam-se as extensas áreas de
sapais, que representam a união entre as águas e a superfície emersa. Essas áreas são
ocupadas, essencialmente, por vegetação holofítica constituída por gramíneas e
arbustos de pequeno porte. Nas zonas superiores do estuário, onde a salinidade das
águas é baixa, destacam-se os caniçais e os arrozais.
Relativamente ao território Este, é constituído por 2 freguesias de grande superfície,
caracterizadas pelo espaço rústico de uso florestal e agrícola, com uma rede de
povoamento estruturada em lugares onde se enfatizam como principais núcleos
urbanos as sedes de freguesia – Canha, Pegões e Stº Isidro.
A paisagem deste território é composta, essencialmente, por:
•

Montados de sobro e azinho;

•

Pinhais;

•

Matos;

•

Lagoas temporárias;

•

Vegetação espontânea das linhas de água e várzeas adjacentes.

Neste território, em termos faunísticos, pode-se observar essencialmente uma grande
diversidade de aves e mamíferos. No que diz respeito às aves existentes no território
destacam-se espécies como a cegonha-branca (Ciconia ciconia), a gralha-preta (Corvus
corone), a coruja-das-torres (Tyto alba), a andorinha-das-chaminés (Hirundo rústica) e a
poupa (Upupa epops).
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Relativamente aos mamíferos, podem-se encontrar neste território diversas espécies
das quais se salientam o coelho bravo (Oryctolagus cuniculus), a lebre (Lepus europaeus)
e a doninha (Mustela nivalis).

Recursos naturais
•

Geologia

Relativamente à geologia do concelho, verifica-se que ambos os territórios (Oeste e
Este) são constituídos, exclusivamente, por rochas sedimentares, nomeadamente por
aluviões, areias e argilas.
•

Relevo e Hidrografia

No território Oeste predominam as baixas altitudes, atingindo o ponto máximo na
Atalaia (67m), sendo que os declives são pouco acentuados. Em relação à rede
hidrográfica, com exceção do esteiro do rio, verifica-se que é pouco significativa.
No território Este do concelho, verifica-se um relevo mais acidentado, sendo recortado
pelas Ribeiras de Canha, do Lavre e de Stº Estevão. Deste modo, verifica-se neste
território declives mais acentuados, sendo que em diversos casos ultrapassa os 25% de
declive.
Na parte Este, para além de ter um relevo mais acidentado, apresenta altitudes
superiores às do território Oeste. Com exceção das margens das ribeiras, a altitude é
geralmente superior a 50m, atingindo a cota mais elevada do concelho (136m) junto a
Bombel (a Este de Pegões-Cruzamento).
Este território é constituído por uma rede de linhas de água relativamente densa,
estando grande maioria das linhas secas na época estival. As principais linhas de água
são as Ribeiras de Canha e do Lavre, que se juntam e formam a ribeira de Stº Estevão.
Por outro lado, salienta-se a existência de algumas albufeiras, que servem,
essencialmente para o regadio.
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O concelho encontra-se inserido, quase na totalidade, na bacia hidrográfica do rio Tejo,
com exceção de uma parte da freguesia de Pegões que se encontra inserida na bacia
hidrográfica do rio Sado.

5.1.4. Infraestruturas básicas
O concelho de Montijo apresenta algumas assimetrias entre os dois territórios no que
respeita às infraestruturas básicas. O território Oeste encontra-se apetrechado de um
maior número de infraestruturas básicas, por apresentar uma maior densidade urbana.
De seguida serão enunciadas as principais infraestruturas básicas existentes nos dois
territórios do concelho.

5.1.4.1. Acessibilidades
No que diz respeito à temática das acessibilidades existentes no concelho de Montijo,
serão abordadas as seguintes infraestruturas:
•

Infraestruturas rodoviárias;

•

Infraestruturas ferroviárias;

•

Infraestruturas fluviais;

•

Infraestruturas aeroportuárias;

•

Transportes públicos.

Infraestruturas rodoviárias
Em relação às infraestruturas rodoviárias, verifica-se uma desigualdade entre uma
dinâmica territorial predominantemente urbana e outra mais rural, associada à
caracterização sócio urbanística dos dois territórios do concelho, que traduz a descrição
de uma estrutura morfológica viária diferente para cada território do concelho.
No território Oeste, as estradas nacionais (EN4, EN5 e EN119) inserem-se radialmente
na malha urbana da cidade.
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No território Este, a rede viária assenta 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.
Na tabela 12, serão enunciados os principais acessos rodoviários do concelho de
Montijo.
Tabela 12 – Principais acessos rodoviários
Designação
Rede Local
EN 4

Ligação

Freguesias

Av. Garcia da Orta (Montijo)
/Limite do concelho

Montijo, Afonsoeiro, Atalaia, Stº Isidro de
Pegões, Pegões

EN 5

R. José Joaquim Marques
(Montijo) /Limite do
concelho
Limite do concelho
EN 5/Av. República
(Lançada)
Limite do concelho
Limite do concelho
EN 10/Limite do concelho
Limite do concelho

Montijo, Afonsoeiro, Alto Estanqueiro Jardia

EN 10
EN 11
EN 118
EN 119
EN 251
IC32

Rede Supra Local
A12
Limite do concelho
A13
Limite do concelho

Canha, Pegões, Stº Isidro de Pegões
Alto Estanqueiro Jardia, Sarilhos Grandes
Montijo, Alcochete
Montijo
Canha
Montijo, Afonsoeiro, Alto Estanqueiro Jardia,
Sarilhos Grandes
Montijo
Canha, Stº Isidro de Pegões

Fonte: Adaptado do PEDTM (2010)

Infraestruturas ferroviárias
O concelho de Montijo encontra-se atualmente servido por infraestruturas ferroviárias
em ambos os territórios. No entanto, encontram-se em funcionamento apenas no
território Este.
Relativamente às infraestruturas ferroviárias do território Este, existem duas linhas – a
Linha do Sul (com uma estação em Pegões-Gare) e a Linha Setil-Vendas Novas (com um
apeadeiro em Canha).
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Infraestruturas portuárias
No que diz respeito, às infraestruturas portuárias, o Cais do Seixalinho é a única
infraestrutura que serve atualmente o concelho. Este Cais destina-se ao transporte de
pessoas e tem como destino o Cais do Sodré.

Infraestruturas aeroportuárias
O concelho do Montijo encontra-se dotado de uma infraestrutura aeroportuária que se
destina ao uso militar – a Base Aérea N. º6 – localizada na freguesia de Montijo e que
ocupa cerca de 865ha (aproximadamente um terço da área da freguesia de Montijo)
Relativamente às infraestruturas aeroportuárias, deve-se salientar a possibilidade de
construção do novo aeroporto na união de freguesias de Montijo e Afonsoeiro.
Estima-se que o novo aeroporto do Montijo comece a operar em 2022. É intenção uma
reconversão da atual base aérea num aeroporto comercial, para complementar o
aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, representando um investimento de 1,3 mil
milhões de euros até 2028. É também importante referir o investimento no valor de 48
milhões de euros em 160 medidas de mitigação do impacte ambiental que a ANA vai ter
de implementar para instalar o aeroporto no Montijo, garantindo a proteção das
espécies de aves e a redução do ruído dos aviões e das operações na própria
infraestrutura.
Esta nova infraestrutura, para além de ser muito próxima de Lisboa, pelo facto de ter de
pistas paralelas, permite a descolagem ou aterragem de dois aviões em simultâneo
dando uma resposta mais eficaz ao constante crescimento do tráfego aéreo em Lisboa.
Juntas, as duas infraestruturas terão capacidade para receber 50 milhões de
passageiros, praticamente duplicando a capacidade do atual aeroporto de Lisboa. Com
os dois aeroportos a funcionar em pleno, Lisboa e Montijo terão a capacidade para
acomodar 72 voos por hora.
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Transportes públicos
Rodoviários - os Transportes Sul do Tejo garantem ligações regulares de autocarro, tanto
de e para Lisboa (Gare do Oriente) como de e para Setúbal.
Fluvial - a empresa Transtejo Soflusa, garante ligações regulares, de catamaran, de
Lisboa e para Lisboa (Cais do Sodré)

5.1.4.2. Redes de água, resíduos sólidos, gás, eletricidade e telecomunicações
Rede de Água
O concelho de Montijo é servido por uma rede de abastecimento de água com uma
extensão de, aproximadamente, 250km, que serve cerca de 37 000 habitantes e
apresenta uma taxa de cobertura do serviço de 96%.
Na rede de abastecimento de água do concelho, existem 11 sistemas de abastecimento
de água, com um total de 18 captações e 15 reservatórios em funcionamento.
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) têm seis décadas de
existência, e o seu aparecimento está ligado à necessidade de abastecimento de água e
de recolha e drenagem de águas residuais no Concelho. A grande importância dada à
eficácia e eficiência no funcionamento dos SMAS de Montijo, permitiu a implementação
do Sistema de Gestão da Qualidade, que levou à certificação dos serviços
municipalizados de água e saneamento do Montijo pela primeira vez em outubro de
2001 pela norma NP EN ISO 9002:1995. Em dezembro de 2016 realizou-se a auditoria
de Recertificação em Concessão dos SMAS pela empresa acreditada EIC – Empresa
Internacional de Certificação, SA., para o triénio 2016-2019, segundo a norma ISO NP EN
9001:2015 – “Sistemas de Gestão da Qualidade”, dando assim continuidade ao processo
anterior.
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Rede de Resíduos Sólidos
A recolha de resíduos sólidos é realizada pelo Sistema Inter-Municipal de Gestão de
Resíduos – Amarsul. Este sistema permite realizar a separação dos resíduos por fileiras
e o depósito em aterro sanitário, pelo que se tem verificado uma melhoria substancial
na recolha deste tipo de resíduos.

Rede de Gás
A rede de distribuição de gás encontra-se instalada nas freguesias de Montijo e
Afonsoeiro, Alto Estanqueiro/Jardia e Atalaia.

Rede de Eletricidade
Relativamente à rede de eletricidade existente no concelho de Montijo, a sua
distribuição é de baixa e média tensão, sendo que a distribuição de média tensão é
efetuada pela EDP (Eletricidade de Portugal). As linhas de distribuição elétrica que
atravessam no concelho de Montijo são linhas aéreas e subterrâneas.

Rede de Telecomunicações
No que diz respeito à rede telefónica fixa, a sua cobertura é bastante alargada no
concelho. No território Oeste existe, também, uma cobertura alargada de
telecomunicações móveis e por cabo. No entanto, no território Este verifica-se uma
menor cobertura da rede telefónica e das restantes redes de telecomunicações.
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5.1.4.3. Serviços de saúde e sistemas de segurança
Serviços de saúde
Os serviços de saúde são essenciais para o bem-estar dos cidadãos. Apresentam-se em
seguida os equipamentos de saúde e respetivas localizações que caracterizam a rede de
prestação de serviços de saúde no concelho.
Hospitais e Centros de Saúde
•

Hospital Distrital do Montijo – Montijo;

•

Centro de Saúde do Montijo – Montijo;

•

Extensão de Saúde do Afonsoeiro - Afonsoeiro – Montijo;

•

Cruz Vermelha Portuguesa – Montijo;

•

Extensão de Saúde de Pegões – Pegões;

•

Extensão de Saúde de Canha – Canha;

•

Extensão de Saúde de Stº Isidro - Santo Isidro de Pegões;

•

Cruz Vermelha Portuguesa - Santo Isidro de Pegões.

Farmácias
•

Giraldes – Montijo;

•

São Pedro – Montijo;

•

União Mutualista – Montijo;

•

Diogo Marques – Montijo;

•

Moderna – Montijo;

•

Higiene – Montijo;

•

Borges da Cruz – Montijo;

•

Cravidão – Atalaia;

•

Martins Baltazar - Sarilhos Grandes;

•

Prates Cravidão – Pegões;

•

Santa Casa da Misericórdia – Canha;

•

Parafarmácia - Santo Isidro de Pegões.
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A prestação de serviços de saúde é complementada por diversos consultórios e clínicas
médicas privadas. A grande maioria dos serviços de saúde encontram-se localizados na
sede do concelho, no entanto, todas as outras freguesias, com exceção da freguesia do
Alto Estanqueiro/Jardia, possuem pelo menos uma unidade de serviços de saúde.

Equipamentos de segurança pública
No que diz respeito a equipamentos de segurança pública existentes no concelho,
salientam-se, pela sua distribuição territorial, os seguintes:
•

Posto de Polícia de Segurança Pública (PSP) - Montijo/Afonsoeiro;

•

Posto de Guarda-fiscal (GF) - Montijo/Afonsoeiro;

•

Posto de Guarda Nacional Republicana (GNR) - Montijo/Afonsoeiro;

•

Quartel de Bombeiros Voluntários - Montijo/Afonsoeiro;

•

Estabelecimento Prisional - Montijo/Afonsoeiro;

•

Quartel de Bombeiros Voluntários – Canha;

•

Posto de Guarda Nacional Republicana (GNR) – Canha.

5.1.4.4. Outros serviços
No que diz respeito a outras infraestruturas existentes no concelho, salientam-se os
equipamentos de serviços e comércio e os espaços de cultura e lazer. Importa referir
que a freguesia de Montijo se destaca das restantes por dispor de um maior número
deste tipo de infraestruturas.
De seguida, serão enunciadas na tabela 13 as principais infraestruturas existentes em
cada freguesia.
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Tabela 13 – Serviços existentes por freguesia
Informações
turísticas
Rent a Car

Posto de Turismo

Castanheira
Budget
Albatroz
Agências de
Turimonti
Viagens
Halcon
D-Viagens
Mega Adrenalina
Best Travel
Geo Star
Associação dos Amigos do
Animação Turística
Campo e Aventura
CTT

Postos de
abastecimento

Montijo
Montijo
Montijo
Montijo
Montijo
Montijo
Montijo
Afonsoeiro
Afonsoeiro
Pegões

Posto fixo

Montijo (2), Sarilhos Grandes (1),
Santo Isidro de Pegões (1), Pegões
(1), Canha (1)

Posto móvel/itinerante

Afonsoeiro (1), Atalaia (1), Alto
Estanqueiro (1)

Galp
BP
Repsol

Bancos

Montijo

E. Leclerc
Avia
Cipol
Barclays
Santander Totta

Afonsoeiro (1), Santo Isidro de
Pegões (2)
Montijo (2), Pegões (2)
Montijo (2), Alto Estanqueiro (1),
Santo Isidro de Pegões (1), Canha (2)
Afonsoeiro (1)
Sarilhos Grandes (1)
Alto Estanqueiro (1)
Montijo (1)
Montijo (2), Santo Isidro de Pegões
(1), Pegões (1)

Banco Português de Negócios
(BPN)

Montijo (1)

Caixa Crédito Agrícola (CCA)

Montijo (1), Santo Isidro de Pegões
(1), Pegões (1)

Banco Português de
Investimento (BPI)

Montijo (1), Sarilhos Grandes (1),
Atalaia (1), Pegões (1)

Millennium BCP

Montijo (2), Afonsoeiro (1), Atalaia
(1), Santo Isidro de Pegões (1)

Banco Popular
Caixa Geral de Depósitos
(CGD)

Montijo (1)

Banco Espírito Santo (BES)

Montijo (3), Atalaia (1)

Montijo (2), Afonsoeiro (1), Canha (1)
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Banif
Montepio Geral

Montijo (1)
Montijo (1), Afonsoeiro (1)

Caixas Automáticas

Montijo (4), Afonsoeiro (6), Sarilhos
Grandes (2), Atalaia (3), Santo Isidro
de Pegões (4), Pegões (3), Canha (1)

Comércio

Montijo, Afonsoeiro, Sarilhos
Grandes, Atalaia, Alto Estanqueiro,
Santo Isidro de Pegões, Pegões,
Canha

Oficinas

Montijo, Afonsoeiro, Sarilhos
Grandes, Atalaia, Alto Estanqueiro,
Santo Isidro de Pegões, Pegões,
Canha

Cabines telefónicas

Montijo (3), Afonsoeiro (3), Sarilhos
Grandes (2), Atalaia (1), Alto
Estanqueiro (3), Santo Isidro de
Pegões, Pegões (1), Canha (1)

Fonte: Adaptado do PEDTM (2010)

No que respeita aos espaços de cultura e lazer, a tabela 14 apresenta uma listagem por
freguesia e denota uma maior concentração das mesmas na freguesia do Montijo.

Tabela 14 – Espaços de cultura e lazer por freguesia
Museu Municipal
Pólo do museu municipal – Moinho do Cais
Pólo do museu municipal – Moinho do Esteval
Museu do Pescador
Museus
Museu Agrícola
Museu de Arte Sacra
Núcleo Museológico de Canha
Galeria Municipal
Biblioteca Municipal Manuel Giraldes
Biblioteca Pública do Esteval
Biblioteca Pública do Afonsoeiro
Bibliotecas
Biblioteca Pública da Atalaia
Biblioteca Pública do Alto Estanqueiro
Biblioteca Pública de Canha
Cinema Teatro Joaquim d’Almeida
Cinema
Zon Lusomundo
Piscinas
Piscina Municipal

Montijo
Montijo
Montijo
Montijo
Atalaia
Atalaia
Canha
Montijo
Montijo
Montijo
Afonsoeiro
Atalaia
Alto Estanqueiro
Canha
Montijo
Afonsoeiro
Montijo

Fonte: Adaptado do PEDTM (2010)
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5.1.5. Infraestruturas específicas de suporte
As infraestruturas específicas de suporte estão relacionadas com a prestação de serviços
das empresas de turismo e são constituídas pelo alojamento, restauração, estruturas de
animação cultural e recreativa, termalismo, talassoterapia, clubes de saúde e similares,
estruturas de apoio ao turismo alternativo e de natureza e golfe e outras estruturas de
desporto e recreio de interesse para os turistas.
A inventariação de recursos permitiu identificar a seguinte oferta derivada: alojamento,
restauração, estruturas de apoio ao turismo alternativo e de natureza, estruturas de
animação cultural e recreativa e outras estruturas de desporto e recreio de interesse
para os turistas.

5.1.5.1. Alojamento
No âmbito do alojamento existente no concelho de Montijo, destaca-se a seguinte
oferta:
•

Albergaria Mala Posta

A Albergaria Mala Posta situa-se na parte rural do concelho, em Pegões, e dispõe de 16
quartos, equipados com ar condicionado, telefone e TV. Esta unidade encontra-se numa
área geográfica com fáceis acessos rodoviários, ao Norte, Sul e Espanha.
•

Alojamento Cesarini

Instalado num edifício de arquitetura típica montijense, o Alojamento Cesarini oferece
um ambiente de tranquilidade, bem-estar e conforto. Dispõe de 10 quartos (duplos e
singles), todos equipados com televisão, internet e ar condicionado, tem cozinha
partilhada e equipada e dois espaços comuns de refeição. O alojamento Cesarini situase junto à Igreja Matriz, no centro da cidade, proporcionando fáceis acessos à rede de
transportes com ligação à capital e restantes localidades da região.
•

Casa Europa

A Casa Europa está instalada num moderno edifício de habitação relativamente próximo
do centro da cidade e com bom serviço de transportes. Dispõe de quartos duplos, twin,
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triplos e quádruplos, com wc privativo. O alojamento possui, área social que integra uma
sala de estar com TV e internet, cozinha, lavandaria, sala de reuniões e receção. O
espaço está particularmente vocacionado para públicos mais jovens, dispondo de
elevados padrões de qualidade, o que permite ao visitante disfrutar de uma ótima
estadia na cidade do Montijo.
•

Casas Quinta da Saudade

Situadas em Canha, as casas Quinta da Saudade disponibilizam uma piscina exterior e
acesso Wi-Fi gratuito. Cada unidade está equipada com ar condicionado, casa de banho
privativa e uma cozinha com máquina de lavar louça, micro-ondas, frigorífico e forno.
Uma placa de fogão, uma torradeira e uma máquina de café também estão disponíveis.
Todas as habitações possuem terraço e um jardim. O espaço com uma envolvente
natural bela e tranquila, oferece atividades com cavalos.
•

Herdade do Moinho Novo

Os hóspedes das 7 suites deste agroturismo de charme, tem o privilégio de estar num
espaço, único, no qual desfrutam de inesquecíveis momentos de verdadeira harmonia
com a natureza.
Completamente integradas na paisagem, em cada uma das casas os hóspedes são
transportados para um ambiente distinto, mas com um denominador comum: o cenário
de floresta e ambiente rural onde o verde é rasgado pelo ponteado de vacas, cavalos e
gamos, numa propriedade de 60 hectares. A Herdade do Moinho Novo, oferece uma
envolvente de paisagem agrícola, onde se pode participar, nos afazeres diários de uma
quinta. Passeios a pé, de bicicleta, a cavalo ou de jipe e as atividades sazonais, como a
apanha da azeitona ou o fabrico de queijo, fazem parte da oferta.
•

Local People

Os alojamentos Local People situam-se no centro do Montijo distribuídos por 3
apartamentos de tipologias T1, T2 e T3 e 3 casas de tipologia T2.
Totalmente equipados e decorados com simplicidade e bom gosto, os apartamentos são
perfeitos para férias e também para estadias mais longas a trabalho.
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As casas, a inaugurar brevemente, estão decoradas com elevados padrões de estética e
design com todas as comodidades necessárias a uma estadia confortável e
diferenciadora. O jardim convida a momentos de lazer e tranquilidade.
•

Monte Girassol

O Monte Girassol localizada na freguesia de Pegões, é uma propriedade com história,
pois foi outrora um casal do Colonato de Pegões. Totalmente restaurada, esta
propriedade possui todo o conforto moderno, com 5 alojamentos privativos que se
reservam separadamente e permitem alojar até 25 pessoas. A propriedade possuí
relvado com 2000m2 e uma piscina aquecida e tratada com sal.
Os hóspedes podem disfrutar das áreas comuns da casa como o salão com sala de jantar,
terraços cobertos e descobertos, jardim e piscina, tendo também à sua disposição,
diversas atividades de lazer, tais como bicicletas; mesa de ping pong, jogos de salão, TV
Satélite, entre outras.
•

Orange Tree Houses

Localizado no Montijo, esta unidade de alojamento local, disponibiliza acomodações
com acesso Wi-Fi gratuito e um jardim com comodidades para churrascos.
Cada unidade tem um pátio, ar condicionado, uma área de refeições e uma área de estar
com uma televisão de ecrã plano por cabo. A cozinha está equipada com uma máquina
de lavar louça, um micro-ondas, um frigorífico e uma chaleira.
•

Pensão Catraio

A Pensão Catraio encontra-se situada na zona ribeirinha da cidade, em frente aos Paços
do Concelho. Possui 17 quartos equipados com casa de banho, televisão e ar
condicionado e dispõe de um restaurante.
•

Quinta das Malhadas

Situada no Alto Estanqueiro a Quinta das Malhadas dispõe de uma piscina sazonal ao ar
livre, quartos para não-fumadores Wi-Fi gratuito e jardim.
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As unidades da pousada dispõem de ar-condicionado, área de estar, TV com canais a
cabo, cozinha compacta, área para refeições e banheiro privativo com secador de cabelo
e chuveiro. Os quartos dispõem de guarda-roupa e chaleira.
•

Residencial Havanesa

Situada junto à zona ribeirinha da cidade, a residencial Havanesa encontra-se bem
localizada por estar perto do centro histórico e da renovada frente ribeirinha da cidade.
A residencial possui 32 camas, 16 quartos, com ar condicionado e telefone. Dispõe ainda
de sala de estar e de serviço de pequeno-almoço.
•

Sirius Park

Com uma área de 7 hectares, o Siriuspark Eco Camping, para além de área para camping
oferece também alojamento coberto, na modalidade de camaratas, com a capacidade
para 30 pessoas. Este agradável espaço situado em Pegões, disponibiliza uma variedade
de atividades lúdicas e educativas onde pode passar os seus tempos livres, em plena
harmonia com a natureza.
•

The Camp

Esta unidade de turismo rural oferece a tipologia de bungalows independentes, com WC
privativo e kitchenette totalmente equipadas. Todos os bungalows são apoiados por
uma grande sala para refeições e convívio. O espaço dispõe ainda de uma piscina e salão
de jogos.
Os hóspedes podem desfrutar do contato direto com a natureza, através das inúmeras
atividades que a quinta dispõe, como sejam os passeios a cavalo, passeios de charrete,
etc.
•

Tryp Montijo Parque Hotel

O Tryp Montijo Hotel situa-se no centro da cidade de Montijo, junto ao Parque
Municipal da cidade.
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Dispõe de 166 camas, 84 quartos, equipados com TV, telefone, rádio, mini-bar, cofre e
casa de banho. O hotel dispõe ainda de uma sala de internet, garagem, parqueamento,
sala de reuniões, um bar e um restaurante.

Apresenta-se em seguida a tabela 15 referente ao alojamento no concelho do Montijo.
Tabela 15 – Alojamento do concelho do Montijo
Freguesia

Nome

Capacidade

Categoria

quartos

Pegões

Albergaria Mala Posta

16

Albergaria

Montijo

Alojamento Cesarini

9

Alojamento local

Montijo

Casa Europa

18

Alojamento local

Atalaia

Casa Mia

3

Alojamento local

Canha

5

Alojamento local

Montijo

Casas Quinta da
Saudade
Casa da Renata

3

Alojamento local

Montijo

Eleon

3

Alojamento local

Canha

8

Turismo Rural

Montijo

Herdade do Moinho
Novo
Local People

8

Alojamento local

Montijo

Mabobo Inn

4

Guest House

Pegões

Monte Girassol

5

Casa de Campo

Montijo

Orange Tree Houses

6

Alojamento local

Montijo

Pensão Catraio

17

Pensão

Montijo

Quinta das Malhadas

2

Alojamento local

Montijo

Residencial Havaneza

16

Residencial

Pegões

Sirius Park

30

Eco camping

Pegões

The Camp

2

Turismo Rural

Montijo

Tuga Place

2

Alojamento local

Montijo

Tryp Montijo Parque
Hotel

84

Hotel

Fonte: Elaboração da equipa técnica
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5.1.5.2. Restauração
No âmbito da restauração, o concelho de Montijo dispõe um vasto número de
estabelecimentos de restauração onde se pode apreciar a gastronomia do concelho
De seguida, são apresentados e caracterizados os diversos estabelecimentos de
restauração presentes nas várias freguesias, de acordo com as suas especialidades.

Freguesia de Montijo
Adega Ti Martinho
Especialidades: Bacalhau à Ti Martinho; Caldeirada à Chefe; Mista de Carnes;
Costeletas de Novilho; Grelhados de Porco Preto; Chanfana, Cozido à Montijense,
Polvo à Ti Martinho.
Morada: Av. dos Pescadores, 160 C| 2870-114 Montijo
Contato: 21 231 08 80 | 91 341 27 58
Horário : Encerra à terça-feira
Casa do Pescador
Especialidades: Caldeirada; Arroz de Polvo; Arroz de cherne; Ensopado de enguias;
Peixe fresco para grelhar.
Morada: Rua Agostinho Fortes n.º 70 2870-252 Montijo
Contacto: 21 230 30 45 |
Horário: Encerra domingo ao jantar e segunda-feira
Gilson
Especialidades: Cozinha Típica Portuguesa; Carne de Vitela certificada; Secretos de
Porco com Migas de Espargos.
Morada: Praceta Cidade de Braga, n.º 101 2870-179 Montijo
Contacto: 21 231 26 25 | fasebastian@outlook.com
Horario: Encerra: 2.ª feira ao jantar e 3.ª feira
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Lucas & Ti Maria
Especialidades: Açorda de Marisco; Cataplana de Cherne; Arroz à Ti Maria; Tamboril à
Ti Maria; Tamboril ao Príncipe de Gales; Safio Frito com Açorda de Ovas.
Morada: Rua Miguel Bombarda n.º 10 2870-355 Montijo
Contato: 21 232 19 71
Horario: Encerra à quarta-feira
Maré Cheia
Especialidades: Peixes grelhados no Carvão; Marisco Fresco; Cataplanas Variadas de
peixe; Arroz de Marisco.
Morada: Rua Miguel Pais, 69 2870-365 Montijo
Contato: 21 231 34 43
Horário: Encerra à segunda-feira
Marradas
Especialidades: Carnes nobres de Porco Preto; Picanha; Carnes Bravas; Jantares;
Deguste de Petiscos Tradicionais; Tábua Sabor a Brasil.
Morada: Beco Tenente Valadim n.º 5 e 7 2870-012 Montijo
Contato: 21 016 41 51 | 91 533 55 07 / 91 537 53 52
Horário: Encerra ao domingo
Montiprato
Especialidades: Cozido à Portuguesa; Bacalhau com Natas; Lombo Assado no Forno;
Grelhados de peixe variado; Grelhados de porco.
Morada: Rua Afonso de Albuquerque, n.º 32/34 Afonsoeiro, 2870-068 Montijo
Contato: 21 231 05 20 | 93 731 66 00
Horário: Encerra à segunda-feira
O Belchior
Especialidades: Posta Mirandesa; Big Belchior; Picanha; Espetada Terra e Mar.
Morada: Rua Padre Manuel Gonçalves 190 2870-499 Montijo
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Contato : 212312672 | 963019822 | belchiorcarne@gmail.com
Horário: Encerra: domingo
O Catraio
Especialidades: Iscas à Catraio; Bife à Catraio; Cabidela de Galinha; Feijoada de Choco;
Rim Frito; Iscas à Catraio; Dobrada com Feijão Branco à 4ª feira; Cabidela de galo à 3º
feira; Arroz de polvo à 5ª feira; Vitela Estufada (ao sábado).
Morada: Rua Manuel Neves Nunes de Almeida, n.º 33

2870-352 Montijo

Contato: 21 231 05 68
Horário: Encerra ao domingo
O Lavrador
Especialidades: Cabidela de galo; Choco Frito; Grelhados de Porco Preto e Grelhados
de Peixe no carvão; Favas com Entrecosto; Caldeirada de Bacalhau; Espetada de Lulas;
Espetada de carne.
Morada: Rua Eça de Queiroz n.º 43 2870-327 Montijo
Contato: 21 827 25 81 | 92 618 07 99 | pedrocapuchu@ gmail.com
Horário: Encerra ao domingo
O Victor
Especialidades: Grelhados de Peixe no Carvão; Grelhados de Carne; Caldeiradas;
Massa de Cherne.
Morada: Largo da Caldeira, n.º 5, 2870-186 Montijo
Contato : 21 232 13 88
Horário: Encerra domingo ao jantar e segunda-feira
Sabores do Peixe
Especialidades: Grelhados no Carvão.
Morada: Rua António Oliveira Feyo 15, 2870 Montijo
Contato :212316143 | 967504933
Horário: 3.ª a domingo (almoços) | 6.ª e sábados (almoços e jantares)
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Taberna do Ilhéu
Especialidades: Carnes de Porco; Grelhados no Carvão; Petiscos de Porco; Bacalhau
Assado.
Morada: Rua Sacadura Cabral, n.º 59, 2870-361 Montijo
Contato :21 231 47 36
Horário: Encerra ao domingo
2 Burguer
Especialidades: Hambúrgueres Artesanais
Morada: Rua Miguel Pais nº8, 2870-356 Montijo
Contato: 910 393 294
Horário: 12h00-15h00 e 19h00-23h00. Encerra à segunda feira
A Forja
Especialidades: Leitão assado; Iscas de leitão com arroz de miúdos; Borrego à padeiro;
cabrito em forno de lenha; Ensopado de enguias; Enguias fritas ( por encomenda)
Morada: Rua Joaquim Marques nº 155, 2870-348 Montijo
Contato: 21231 32 27
Horário: 12h00-15h00
A Nossa Adega
Especialidades: Caldeirada de Choco; Favas à alentejana; Pernil Assado no Forno; Arroz
de cabidela; Bife à Nossa adega; Costeleta de Vitela, Cozido à Portuguesa
Morada: Rua Joaquim Marques nº 132, 2870-348 Montijo
Contato: 21230 34 95
Horário: 09h00-15h00 e 19H00-23h00. Encerra ao Domingo.
Casa do Choco (1)* (2)**
Especialidades: Choco frito; Bitoques especiais; Picanha na Brase e Tábuas com fruta.
Morada: Rua Vasco da Gama nº15 2870-823 Afonsoeiro – Montijo* | Rua do Nónio
nº12**
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Contato: 21232 0373 / 96 730 95 77
Horário: terça a domingo 11h45-15h00 e 18H45 - 22h00. Encerra à segunda feira
O Marquês
Especialidades: leitão, Borrego à caseira; Bacalhau Assado no Forno; Chanfana;
Cozinha Tradicional Portuguesa
Morada: Rua José Ferreira Pio, 26 – B ( EuroCentro 82) 2870-347 Afonsoeiro –
Montijo* | Rua do Nónio nº12**
Contato: 21 230 29 04
Horário: terça a domingo 09h00-00h00. Encerra ao domingo
Tá na Hora
Especialidades: Choco frito; Salada de Polvo; salada de Ovas; Grelhados de carne;
Moelas Estufadas; Petiscos
Morada: Rua Miguel Pais nº 57 2870-356 Afonsoeiro – Montijo
Contato: 21 231 08 21
Horário: 2º a 6ª 11h00 – 15h00 e 18h00- 23h00
Sábado: 18h00-23h00. Encerra ao sábado ao almoço e domingo todo o dia terça a
domingo
Tasca do Ti Jaime
Especialidades: Polvo à lagareiro; Dobrada com Feijão; branco; Piano grelhado; Arroz
de cabidela; Bochechas de Porco; grelhadas; Bacalhau Assado com Migas; Choco frito.
Morada: Rua Gaspar Nunes nº 25 2870-331 Montijo
Contato: 91 459 33 42
Horário: 12h00 - 15h00. Encerra ao domingo.
Ti Teresa
Especialidades: Bacalhau à casa; Cozido à Portuguesa; Ensopado de Borrego ou
cabrito; Polvo à lagareiro e Coelho à caçador.
Morada: Rua Bulhão Pato nº 67 2870-338 Montijo
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Contato: 21 231 62 47 / 93 31732 90
Horário: terça a sábado 12h00-15h00 e 19h00-22h00. Domingo 12h00-15h00. Encerra
à segunda- feira)
Freguesia da Atalaia
O Ninho
Especialidades: Cozinha Tradicional com Toque de Autor; Carnes Grelhadas no
Churrasco; Peixes e Mariscos Frescos; Caldeirada de Peixe à Ninho; Bacalhau Assado à
Ninho; Garoupa Grelhada; Bife da Vazia à Inglesa; Bifinhos com Limão.
Morada: Estrada Nacional 4, 2870-736 Atalaia
Contato: 21 231 89 88 | 91 805 62 50 | geral@restauranteoninho.net
Freguesia de Sarilhos Grandes
Casa das Enguias
Especialidades: Enguias Fritas com Arroz de Berbigão; Ensopado de Enguias; Enguias
Grelhadas; Arroz Negro com Vieiras, Camarão e Cogumelos; Lampreia Especialidades
de Caça; Porco Preto.
Morada: Estrada Nacional 11, n.º 32 Lançada | 2870-524 Sarilhos Grandes
Contato: :21 289 19 52 | restaurantecasadasenguias@ gmail.com
Horário: Encerra à segunda-feira
Girassol
Especialidades: Empada de Perdiz; Rabo de Boi; Bochechas de Porco com vinho tinto;
Sopa de Cação; Rosbife à Inglesa; Arroz de Pato ; Sobremesa - Encharcada; Pão com
Manteiga.
Morada: Estrada Nacional 11 – Broega 2870-524 Sarilhos Grandes
Contacto: 21 289 18 20
Horario: Encerra terça-feira e domingo ao jantar
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Freguesia de Santo Isidro e de Canha
Candeias
Especialidades: Iscas à Casa; Lagartos de Porco; Bacalhau no Forno; Ensopado de
Borrego; Cozido à Portuguesa; Polvo à Lagareiro.
Morada: Estrada Nacional 10 Taipadas – 2985-064 Canha
Contacto: n265 897 602 | 92 447 88 45
Horário: Encerra ao domingo
Escadinhas
Especialidades: Torresmos de Redanho; Massa de Gambas; Bacalhau assado com
Migas; Vitela Estufada; Bife à Escadinhas; Polvo à Lagareiro; Ensopado de Enguias.
Morada: Estrada Nacional 4 Cruzamento de Pegões 2985-238 Pegões Velhos
Contacto: 265 898 425 | 91 924 75 19 | ilustrestertulias@gmail.com
Horario: Encerra à segunda-feira
O Cantinho
Especialidades: Bacalhau Assado com Migas de Bacalhau; Bacalhau Asa Branca com
Batatas à Murro; Bacalhau à Lagareiro; Bacalhau no Forno; Arroz de Marisco; Picanha
com Feijão Preto; Farinheira de Porco Preto; Fondant de Caramelo com Gelado e
Chantilly; Panacota de Frutos do Bosque.
Morada: Rua Sacadura Cabral 2985-213 Pegões
Contato: 265 898 004 | rest.cantinho@sapo.pt
Horário: Encerra ao domingo
O Forcado
Especialidades: Bacalhau à Lagareiro; Entrecosto de Porco Preto; Choco Frito;
Mãozinha de Vitela com Grão; Vitela Estufada; Lombo Assado no Forno; Grelhados de
Peixe e Carne no Carvão.
Morada: Estrada Nacional 4 , Afonsos 2985-214 Pegões Velhos
Contato: 210993824
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Horário: Encerra ao domingo

5.1.5.3. Estruturas de animação cultural e recreativa
O concelho do Montijo dispõe de um conjunto de estruturas que seguidamente se
apresenta uma breve descrição de cada uma delas.
A maioria destas estruturas são públicas, com exceção para o Museu dos Pescadores
que pertence à SCUPA, do Centro Social S. Pedro do Afonsoeiro e do Museu da Santa
Casa da Misericórdia do Montijo.
Breve descrição das estruturas:
•

O Museu do Pescador expõe diversos artefactos ligados à atividade piscatória,
miniaturas de barcos tradicionais do Tejo: faluas, fragatas, canoas;

•

O Museu dos ex-Votos do Santuário de Nossa Senhora da Atalaia, testemunho
da devoção à Nossa Senhora da Atalaia, conserva um sem número de quadros,
peças de ourivesaria, alfaias religiosas, fotografias, assim como mantos e
vestidos oferecidos à Senhora da Atalaia;

•

O Museu Etnográfico de Canha tem patente ao público duas exposições de cariz
etnográfico muito ligadas à identidade local: “Perspetivas da Casa Rural –
Trajetos do Quotidiano” e “Trabalhar com a Cortiça;

•

O Museu Agrícola da Atalaia é dedicado à ruralidade da região reunindo grande
parte do espólio etnográfico do Museu Municipal de Montijo;

•

O Moinho de Maré do Cais constituído pelo engenho completo, assim como o
cereal, as alfaias de apoio necessárias e testemunhos arqueológicos
encontrados;

•

O Museu da Santa Casa da Misericórdia do Montijo, está situado no primeiro
piso do edifício contíguo à igreja da Santa Casa da Misericórdia e reúne espólio
de arte sacra;

•

O Moinho de Vento do Esteval é constituído por três pisos, o inferno, o soto e o
sobrado, sendo visível o engenho, assim como o cereal e as alfaias de apoio
necessárias;
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•

O Cinema Teatro Joaquim d’Almeida, cujo principal propósito consiste na
produção de eventos culturais, constitui um espaço que coloca à disposição do
público um conjunto de serviços, nomeadamente, cafetaria, espaço Mediart,
serviço educativo ou a Hora do Conto;

•

Tertúlia Tauromáquica do Montijo, constituída por um grupo de aficionados que
pretendem manter as tradições locais;

•

Centro Social S. Pedro de Afonsoeiro- grupo de cantares, dispõe de um grupo
folclórico que reúne ícones etnográficos do concelho.

5.1.5.4. Outras estruturas de desporto e recreio de interesse para os turistas
O Clube Atlético do Montijo é uma associação que se dedica ao Futebol de Veteranos e
à Canoagem federada. Esse clube dispõe de um conjunto de infraestruturas náuticas
junto ao rio que favorecem a prática de desportos fluviais. O clube tem vindo a organizar
nos últimos anos diversas provas e campeonatos regionais e nacionais em diversas
modalidades.

5.1.5.5. Elementos institucionais e legislativos
Entidade Regional de Turismo de Lisboa – ERTL;
Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal- ADREPES;
Casa Mãe da Rota de Vinhos da Península de Setúbal;
Associação de Municípios Portugueses do Vinho – AMPV;
Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal – CVR Palmela.
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6. Diagnóstico estratégico

6.1. Binómio dos ativos estratégicos e produtos turísticos potenciais
O diagnóstico estratégico foi realizado tendo em conta a organização do território e os
seus ativos estratégicos, estabelecendo um binómio entre estes e os produtos turísticos
com potencial de desenvolvimento. Os ativos estratégicos do território foram agrupados
de acordo com a classificação da Estratégia Turismo 2027 do Turismo de Portugal, tendo
sido distinguidos os seguintes ativos:

Tabela 16 – Ativos estratégicos segundo a classificação da Estratégia Turismo 2027

Ativos
Diferenciadores
Ativos
Estratégicos
Ativos
Qualificadores
Ativos
Emergentes

Atributos-âncora que constituem a base e a substância da oferta
turística nacional, reunindo uma ou mais das seguintes
características: 1. Endógenos – que refletem características
intrínsecas e distintivas do destino/território, que possuem
reconhecimento turístico internacional e/ou elevado potencial
de desenvolvimento no futuro; 2. Não transacionáveis – que são
parte de um destino/território concreto, não transferíveis para
outro local e não imitáveis; 3. Geradores de fluxos – que
estimulam a procura
Ativos que enriquecem a experiência turística e/ou acrescentam
valor à oferta dos territórios, alavancados pelos ativos
diferenciadores do destino
Ativos que começam a ser reconhecidos internacionalmente e
que apresentam elevado potencial de crescimento, podendo no
futuro gerar movimentos de elevado valor acrescentado e
potenciar o efeito multiplicador do turismo na economia

Fonte: Turismo de Portugal (2017)

Assim, os ativos diferenciadores constituem-se como atributos-âncora que constituem
a base e a substância da oferta turística nacional, os ativos qualificadores referem-se a
ativos que enriquecem a experiência turística e/ou acrescentam valor à oferta dos
territórios, alavancados pelos ativos diferenciadores do destinos, e os ativos
emergentes, que são ativos que começam a ser reconhecidos internacionalmente e que
apresentam elevado potencial de crescimento, podendo no futuro gerar movimentos
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de elevado valor acrescentado e potenciar o efeito multiplicador do turismo na
economia.

Freguesias Este – União das Freguesias de Pegões e Freguesia de Canha
Destacam-se nestas freguesias ativos estratégicos diferenciadores (AD) e ativos
estratégicos qualificadores (AQ)
Este território é caracterizado por uma forte ruralidade, constituída por paisagem rural
salvaguardada e composta, principalmente, por montados de sobro e azinho, sendo
inclusivamente esse conjunto considerado o maior do país (AD).
A vila de Canha é uma antiga vila medieval situada na margem esquerda da Ribeira de
Canha. Ainda que não possua muito património edificado tem características rurais e
beleza natural e paisagística de interesse (AQ). A ribeira de Canha caracteriza-se pela
criação de um habitat particular com avifauna, reprodução de peixes e valor paisagístico
(AQ).
No centro da vila de Canha destaca-se algum património edificado, nomeadamente a
Casa Piteira, o Casario da Vila, a Ermida de São Sebastião ou da Misericórdia, Igreja de
Nossa Senhora de Oliveira, Museu Etnográfico de Canha e a Fonte Velha (AQ). Nos
arredores destacam-se algumas propriedades agrícolas, havendo oferta turística
enquadrada neste segmento no Monte das Mós. Em termos de festividades religiosas
destacam-se a festa de Nossa Senhora da Oliveira (AQ).
Na freguesia de Canha, também se situa a Herdade do Escatelar a qual tem tradição na
criação de touros de lide. Por seu lado, o Monte Jogral e o Monte das Mós dedicam-se
à criação de cavalos de montar e de lide (AQ).
Destacam-se ainda outras quintas com tradição na produção de gado e criação de
cavalos. A Quinta da Saudade está também vocacionada para a criação de cavalos, treino
e prática da equitação tradicional portuguesa. A Herdade do Moinho Novo é uma
exploração agrícola-turística com espaços multiusos onde se realizam diversas
atividades (AQ).
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A região de Pegões, com uma área vinícola de 967 hectares, produz castas tintas
(Castelão/Periquita; Touriga Nacional; Aragonês, Trincadeira; Cabernet Sauvignon e
Shiraz) e brancas (Fernão Pires; Moscatel; Tamarez; Arinto; Antão Vaz e Chardonnay)
(AQ).
Em Santo Isidro de Pegões destaca-se o Colonato de Pegões implantado nos terrenos da
Herdade de Pegões Velhos, propriedade do importante industrial e comerciante José
Rovisco Pais, que tentou instalar ali um projeto de colonização, de forma a fixar a mãode-obra assalariada agrícola necessária às grandes explorações da zona. O casario
edificado tem interesse do ponto de vista turístico e constitui um exemplo único deste
tipo na margem Sul do Tejo (AD). Ainda nesta freguesia é possível visitar o Fontanário
de Pegões e a Igreja de Santo Isidro de Pegões (AQ).
A região de Pegões e Canha possui condições ecológicas e climatéricas favoráveis à
horticultura e fruticultura, o que tem proporcionado o desenvolvimento de vários
projetos nestas atividades, inclusivamente com casos de sucesso a nível internacional.
Destacam-se ainda na região de Pegões um conjunto infraestruturas de apoio à
atividade turística, com diferentes vocações, nomeadamente a Quinta das Riscas que
organiza eventos, animação turística e alojamento, o eco-camping Sirius Park que
oferece animação e alojamento e o Monte do Girassol que oferece alojamento (AQ).
Em Pegões podem-se encontrar obras da autoria de Artur Bual, nomeadamente a
escultura em Homenagem à agricultura e o tríptico no altar da Igreja de Nossa Senhora
de Fátima (AQ).

Produtos turísticos a desenvolver:
Produto A - Gastronomia e Vinhos
Produto B - Turismo de Natureza
Produto C - Turismo Residencial na forma de Turismo em Espaço Rural (TER)
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Freguesias da Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia
Destacam-se ativos estratégicos qualificadores (AQ).
O Santuário da Senhora da Atalaia congrega tradições religiosas bastante antigas e é
objeto de um culto que envolve romeiros e festeiros de diversas regiões da margem Sul
e Norte do Tejo (AQ).
De salientar ainda o cruzeiro manuelino com as suas imagens decapitadas, bem como,
o retábulo em talha do altar-mor da igreja, sendo a Festa Grande o ponto alto das
cerimónias religiosas (AQ).
O núcleo museológico da Quinta Nova da Atalaia é dedicado à ruralidade da região e
apresenta um percurso visitável que se desenvolve em torno dos lagares de azeite e
vinho, adega, reservas com alfaias, pomar e horta (AQ).

Produtos turísticos a desenvolver:
Produto D – Turismo Religioso;

Freguesias do Montijo e Afonsoeiro e Freguesia de Sarilhos Grandes (Eixo ribeirinho)
Destacam-se ativos estratégicos diferenciadores (AD), ativos estratégicos qualificadores
(AQ) e ativos emergentes (AE).
O Montijo beneficia de uma localização junto à margem sul do estuário do rio Tejo.
Possuindo esteiros e fauna e flora diversifica (AQ). As freguesias ribeirinhas, conservam
património específico, nomeadamente uma mostra do espólio de produtos e
apetrechos ligados ao rio, tradições próprias que reforçam a identidade da freguesia que
estão bem patentes nas Festas Populares de São Pedro (AQ). De salientar, as condições
ecológicas e climatéricas favoráveis à floricultura, destacando-se as seguintes espécies:
gerbera, crisântemo, rosa, cravo e gladíolo (AD). Destaca-se, ainda, a forte tradição
gastronómica associada aos produtos do rio, do campo, assim como associados à
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transformação de carnes que poderão contribuir para a requalificação e dinamização da
zona ribeirinha e áreas adjacentes (AQ).
Esta freguesia conserva património edificado, nomeadamente, a Casa Mora, os Paços
do Concelho, o Moinho de Vento do Esteval, o Moinho de Maré, a Igreja da Misericórdia
e seu Museu, o Coreto, a Igreja Matriz, a Galeria Municipal e a Quinta do Pátio d’Água
(AQ). O município apostou na requalificação do espaço junto ao rio, construindo um
passeio ribeirinho e reconstruindo um dos antigos moinhos fluviais (AQ).
A freguesia do Afonsoeiro possui património etnográfico recolhido e preservado pelo
Rancho Folclórico Típico Danças e Cantares do Afonsoeiro (AQ).
O eixo ribeirinho engloba ainda algumas antigas quintas, onde se destaca a quinta do
Saldanha e a Ermida de Nosso Senhor Jesus dos Aflitos, onde pertence o Cristo em
marfim, arte indo-portuguesa dos séculos XVII e XVIII e uma Pietá em madeira
policromada do século XVII (AQ).
Prevê-se que a construção do novo aeroporto Montijo obrigue a muitas mudanças. Estas
mudanças vão além do previsível aumento da iniciativa privada, com a construção de
restaurantes e hotéis, prevendo-se um redimensionamento das estruturas públicas, dos
acessos rodoviários e ferroviários e dos serviços, tais como polícia de segurança pública
e bombeiros, serviços de saúde e novas acessibilidades (AD).
Estima-se que diariamente se perdem dezenas de milhões de euros devido ao
esgotamento de Lisboa, uma vez que o atual aeroporto de Lisboa não pode receber a
quantidade de voos procurada diariamente, o que se traduz numa perda de
oportunidades de receitas e de empregos. Assim, é expectável que esta nova
infraestrutura possa contribuir para a requalificação da área geográfica envolvida e
dinamização económica e progresso social dos concelhos da margem sul.
Neste momento, estas freguesias têm sido cada vez mais procuradas por investidores
de imóveis para utilização turística e por turistas de longa duração que optam pelo
concelho do Montijo em substituição do de Lisboa por motivos essencialmente que se
relacionam com a atrativa relação preço-qualidade (preços mais baixos que em Lisboa),
segurança e qualidade de vida (AE).
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O concelho possui uma forte identificação com as atividades de criação de gado e
tauromaquia típicas dos concelhos do Ribatejo. Existe um associativismo ativo ligado à
tauromáquica do Montijo que tem dado um importante contributo para a manutenção
da tradição tauromáquica. A praça de touros Amadeu Augusto Santos situada na cidade
do Montijo constitui um marco na tauromaquia nacional e internacional (AQ).
O Montijo tem tradição no abate e transformação de carnes acolhendo atualmente três
grandes fábricas de transformação de carnes. Existem ainda pequenas empresas a
laborar nesta atividade, mas sem expressão em termos de volume de produção (AQ).
Destacam-se igualmente algumas fábricas de transformação de cortiça que ainda são
representantes do know-how singular da região (AQ).

Produtos turísticos a desenvolver:
Produto A - Gastronomia e Vinhos
Produto F – Turismo de Eventos e Animação
Produto G- Turismo Urbano
Produto H – Turismo náutico
Produto I – Turismo Cultural e Paisagístico

6.2. Diagnóstico dos Ativos Estratégicos

Freguesias Este – União das Freguesias de Pegões e Freguesia de Canha
Tipos de Ativos Estratégicos
Ativos Diferenciadores
Ativos Qualificadores

Ativos Estratégicos
Colonato de Pegões e património
edificado associado; Montado.
Paisagem rural; Património edificado;
Habitat da ribeira de Canha; Criação de
touros e de cavalos; Festividades;
Vitivinicultura; Obras de Artur Bual;
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Produtos horto frutícolas; Observação de
aves
Produtos Turísticos a desenvolver

Produto A - Gastronomia e Vinhos
Produto B - Turismo de Natureza
Produto C - Turismo Residencial na forma
de Turismo em Espaço Rural (TER)

Pontos Fortes:
-

Condições para a prática de desportos (caminhadas, canoagem, BTT; provas de
orientação e outras);

-

Paisagem rural preservada e flora e fauna propícias à observação e contemplação da
natureza;

-

Produtos locais de elevada qualidade (vinho, pão da zona rural, língua fumada,
torresmos; aldeanos; galegos; queijadinhas do Montijo; Sopa Caramela - zona rural
incluindo a freguesia da Atalaia; e hortofrutícola);

-

Beleza paisagística e fauna e flora diversificada e sugestiva à contemplação da
natureza;

-

Condições propícias à observação astronómica;

-

Cultura ligada ao vinho e adega como promotores de enoturismo;

-

Existência de património edificado com características singulares, nomeadamente o
Colonato de Pegões que pela sua história e traça, podem ser um recurso visitável
muito interessante;

-

Património e tradições locais (Igrejas, esculturas, festas e romarias etc.);

-

Existência de espólio artístico de Artur Bual, artista com uma ligação muito forte ao
Montijo em particular ao Colonato de Pegões, com destaque ainda para as suas
pinturas nas Igrejas das Faias e de Pegões de valor incalculável para o concelho;

-

Existência de quintas e herdades algumas das quais ligadas à produção de gado de
lide e de cavalos de montar;

-

Forte ligação entre o município do Montijo e a Associação de Municípios do Vinho
que tem permitido a divulgação e dinamização da imagem da região associada ao
vinho.
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Pontos Fracos:
-

Ausência de estratégia de desenvolvimento turístico adaptada para a zona;

-

Falta de qualificação (comércio e serviços e imagem urbanística) de algum edificado
com potencial turístico e de aglomerados contíguos a zonas de interesse turístico;

-

Parte do património edificado de maior valor urbanístico com necessidade de
intervenção e requalificação (Exemplo: Azenhas de Canha);

-

Alterações urbanísticas principalmente de fachada dos edifícios do Colonato de
Santo Isidro;

-

Sinalética de indicação de locais pouco clara, nomeadamente da Adega de Pegões
(Rota de Vinhos);

-

Ribeira de Canha com necessidade de intervenção e limpeza;

-

Falta de serviços de apoio, nomeadamente, de alojamento de qualidade e de
restauração;

-

Produtos e tradições locais pouco divulgadas e aproveitadas para fins turísticos;

-

Aumento da emigração ilegal associada às atividades agrícolas, que poderão levar a
um aumento da criminalidade e à degradação da imagem da região;

-

Aumento do comércio ilegal de cortiça, o que poderá condicionar a médio prazo a
saúde do montado e a sustentabilidade da floresta (extração prematura e de forma
inadequada);

-

Cadastro predial desatualizado, o que poderá condicionar o investimento privado na
atividade económica;

-

O perigo de incêndio contribuiu para a criação de legislação mais restritiva o que
limita bastante a realização de novas construções.

Freguesias da Atalaia e Alto do Estanqueiro-Jardia
Tipos de Ativos Estratégicos
Ativos Qualificadores

Ativos Estratégicos
Santuário da Senhora da Atalaia; Festa
Grande e cerimónias religiosas; Núcleo
museológico da Quinta Nova da Atalaia

Produtos Turísticos a desenvolver

Produto D – Turismo Religioso
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Pontos Fortes:
-

Simbolismo ligado ao culto da Nossa Senhora da Atalaia, imagem devota dos Círios
de ambas as margens do Tejo;

-

Tradições ligadas à festa religiosa e Círios com forte componente popular;

-

Património agrícola e história agrícola do concelho congregados num museu que foi
uma antiga quinta e permite uma visita envolvente e sensorial do património
agrícola.

Pontos Fracos:
-

Visitas do santuário pouco frequentes, apenas no período da festa grande;

-

Pressão urbanística na área circundante ao santuário;

-

Atritos entre os novos residentes e os Círios no período da Festa Grande.

Freguesia do Montijo e Afonsoeiro e Freguesia de Sarilhos Grandes (Eixo ribeirinho)
Tipos de Ativos Estratégicos
Ativos Diferenciadores
Ativos Qualificadores

Ativos Emergentes

Produtos Turísticos a desenvolver

Ativos Estratégicos
Floricultura; Aeroporto
Esteiros navegáveis e fauna e flora
diversificada; Tradição das atividades do
rio (barcos, pesca, moinhos de maré e
observação de aves); Festas Populares
de São Pedro; Gastronomia;
Tauromaquia; Transformação de carnes;
Património edificado com valor histórico;
património etnográfico - Rancho
Folclórico Típico, Danças e Cantares do
Afonsoeiro; Cortiça
Segurança e qualidade de vida com um
custo muito inferior a Lisboa
Produto A - Gastronomia e Vinhos
Produto E - Turismo Náutico
Produto F - Turismo Urbano

Pontos Fortes:
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-

Área designada “Mar da Palha”, mais profunda e maior do rio Tejo que constitui uma
espécie de mar interior onde vêm desaguar vários rios e ribeiras;

-

Forte tradição nas atividades económicas ligadas ao rio (pesca e moinhos de marés)
e na construção dos barcos antigos;

-

Condições naturais para a criação de praias e piscinas fluviais;

-

Existência de um espelho de água facilitador das várias modalidades náuticas;

-

Beleza paisagística e peculiaridade da fauna e flora favoráveis à contemplação da
natureza;

-

Tradições tauromáquicas e atracão de turistas para eventos desta natureza;

-

Herdades com criação de cavalos e treino especializado em equitação com atração
de turistas nacionais e estrangeiros neste segmento de mercado;

-

Fábricas de transformação de carnes com elevada tradição e reconhecimento
nacional onde estão a ser realizadas fortes apostas em novos produtos gourmet;

-

Condições para a criação de uma imagem forte associada à gastronomia (carnes e
produtos do rio). A título de exemplo, nos 10 restaurantes mais bem classificados no
Distrito de Setúbal na plataforma Trip Advisor, estão incluídos 3 restaurantes do
Montijo;

-

Condições para a criação de uma imagem forte associada à floricultura e,
nomeadamente, às gerberas (a região do Montijo detém a maior produção de flores
a nível nacional);

-

Condições para a criação de uma oferta turística integrada com diferentes produtos
(por exemplo, gastronomia, vinhos, flores, rio, observação de aves, golfe, etc);

-

População jovem da margem sul e uma grande diversidade cultural associada às
diferentes origens da população;

-

Localização privilegiada, próxima de Lisboa e que favorece o acesso à região de
Setúbal e que poderá contribuir para uma maior dinamização da margem sul;

-

Existência da ciclovia no perímetro da cidade que permite a circulação de pessoas e
veículos não motorizados;

-

Indústria de transformação de cortiça que confere identidade local relevante.
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Pontos Fracos:
-

Carências de infraestruturas de acesso ao rio para as atividades náuticas e
assoreamento do rio, que limita as atividades às condições da maré;

-

Não há espaço em termos de zonas de embarque e condições naturais e logísticas
para o ancoramento de barcos;

-

Deficiências ao nível da limpeza e saneamento das margens do rio em diversos
pontos que afetam o ecossistema e a imagem turística;

-

Existência de grandes empreendimentos industriais desativados que circundam o
estuário do rio Tejo e zonas limítrofes e ainda áreas centrais da cidade;

-

Zona ribeirinha degradada;

-

Centro histórico degradado com o comércio tradicional muito envelhecido;

-

Pouca dinamização do mercado municipal e respetiva divulgação de eventos e
atividades associadas;

-

Falta de qualificação de algum património urbano e existência de inúmeros prédios
urbanos devolutos, propriedade de heranças, o que dificulta o investimento privado
na atividade económica;

-

Falta de alojamento qualificado e em quantidade suficiente;

-

Falta de condições/infraestruturas que viabilizem a retenção de turistas na cidade
ou a realização de visitas turísticas aos ativos estratégicos da região;

-

Abandono da zona ribeirinha e do centro histórico devido às dinâmicas de fluxo de
pessoas no Cais do Seixalinho e no Fórum Montijo;

-

Reduzida acessibilidade a Lisboa através de transportes públicos (barcos e
autocarros);

-

Colaboração reduzida entre as diferentes associações existentes;

-

Concorrência de Lisboa e de outros concelhos da margem Sul do Tejo, Moita,
Alcochete;

-

Inexistência de estratégia de desenvolvimento turístico integrada para a zona, que
envolva outros concelhos ribeirinhos (Alcochete e Moita);

-

Pressão urbana das freguesias em crescimento e perda de identidade local;
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-

A não existência de uma estratégia e de eventos que promovam o potencial turístico
dos ativos estratégicos da região (rio, produtos gastronómicos, natureza,
observação de aves, etc);

-

Imagem da cidade muito associada a indústrias “sujas” como a transformação de
carnes e a cortiça e necessidade de dinamização da marca “Capital da flor”;

-

Fraca associação de marcas qualificadas dos produtos de carne transformados ao
Montijo e inexistência de produtos locais certificados;

-

Inexistência de parcerias que potenciem iniciativas conjuntas entre os agentes
económicos principais da região (por exemplo, produtores de carne, floricultores,
agricultores e produtores de cortiça);

-

Inexistência de produtos locais certificados que confiram tradição gastronómica ao
concelho;

-

Aumento da emigração ilegal associada às atividades económicas do rio, que
poderão levar a um aumento da criminalidade e à degradação da imagem da região.

-

O território da freguesia de Sarilhos Grandes é constituído sobretudo por reservas
agrícolas e zonas ecológicas, o que limita a construção e o crescimento demográfico
da população.

7. Vertentes estratégicas, programas de intervenção e ações
Tomando como ponto de partida o objetivo geral do PEDTM de “tornar o concelho do
Montijo num destino de turismo sustentável gerador de riqueza, de emprego e de
coesão territorial”, foram formuladas as seguintes vertentes estratégicas:
V1 (Vertente 1) – Criar e desenvolver infraestruturas/projetos públicos e/ou privados
de apoio ao turismo
V2 (Vertente 2) – Garantir educação e formação que assegure o desenvolvimento de
competências no sector turismo
V3 (Vertente 3) – Projetar a região como destino turístico nos segmentos identificados,
através de uma estratégia de marketing adequada
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V4 (Vertente 4) – Reforçar parcerias e a coordenação entre agentes locais e entre estes
e os agentes de outras regiões criando sinergias
Cada uma das vertentes estratégicas originará um conjunto de programas de
intervenção que por sua vez se concretizarão através de um conjunto de ações.
As ações serão calendarizadas atendendo à possibilidade de execução num horizonte
temporal (2019-2025) definido em:
•

curto prazo – período que medeia a implementação do PEDTM25, e dura, até no
máximo um ano seguinte, onde os resultados dependem da consolidação e/ou
aperfeiçoamento dos vários segmentos de mercado;

•

curto/médio prazo – período subsequente ao anterior, a que se acrescem três
ficando compreendido entre um/dois anos e três anos após a implementação do
PEDTM25, cujos resultados advêm de melhorias de competitividade decorrentes
do lançamento de novos produtos ou de exploração de novos segmentos de
mercado;

•

médio/longo prazo – período final de implementação do PEDTM25, que se inicia
após três anos, cujos resultados são originados pelo crescimento sustentado do
sector.

O quadro geral dos programas de intervenção e respetivas ações previstos no âmbito
do presente PEDTM25 encontra-se discriminado abaixo.

V1 (Vertente 1) – Criar e desenvolver infraestruturas/ projetos públicos e/ou privados
de apoio ao turismo

P1 (Programa de intervenção 1) – Valorização do Montijo como destino turístico
A1 (Ação 1) – Requalificação urbanística e paisagística da frente ribeirinha do Montijo
A2 (Ação 2) – Requalificação urbanística do centro urbano da cidade do Montijo
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A3 (Ação 3) – Requalificação de edifícios com interesse patrimonial e histórico e de
espaços públicos dos núcleos urbanos e rurais com especial interesse turístico (Canha,
Pegões, Sarilhos Grandes, Atalaia)
A4 (Ação 4) – Desenvolvimento de um plano de intervenção para a preservação do
traçado arquitetónico do colonato de Santo Isidro e criação de circuito pedonal com
sinalética associada à história do colonato
A5 (Ação 5) – Criação de condições/infraestruturas para a atracagem de embarcações
na zona ribeirinha da cidade do Montijo
A6 (Ação 6) – Requalificação dos esteiros e navegabilidade e envolvimento das
associações ligadas ao rio, nomeadamente ANAU, Clube Atlético do Montijo - Centro
Naútico e a Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense Scrl – SCUPA na
dinamização de atividades de lazer
A7 (Ação 7) – Reabilitação das embarcações tradicionais (à semelhança do que foi feito
com a embarcação municipal Deolinda Maria) para ativação e dinamização de atividades
ligadas ao rio
A8 (Ação 8) – Levantamento dos principais espaços territoriais para observação de aves
no concelho do Montijo
A9 (Ação 9) – Elaboração e implementação de um plano de animação da cidade do
Montijo envolvendo as coletividades e associações existentes
A10 (Ação 10) – Transformar o posto de turismo num espaço de lazer e convívio com a
venda, degustação e promoção dos produtos regionais
A11 (Ação 11) – Valorização turística das artes e ofícios tradicionais
A12 (Ação 12) – Criação de percursos pedestres devidamente assinalados
A13 (Ação 13) – Harmonização da sinalética turística
A14 (Ação 14) – Criação de condições para requalificar praias fluviais (zona ribeirinha de
Sarilhos Grandes)
A15 (Ação 15) – Desenvolvimento de candidatura a património imaterial das Festas da
Nossa Senhora da Atalaia em duas fases, nacional e posteriormente à UNESCO
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A16 (Ação 16) – A aquisição de diverso património por parte do Município de Montijo
para o desenvolvimento de projetos de diversos níveis (como são os casos da aquisição
do edifício da antiga Trabatijo e da antiga fábrica Isidoro) para implementação de
espaços dedicados à Cultura – artes performativas que preservem a memória da
comunidade

P2 (Programa de intervenção 2) – Estruturação da oferta turística
A17 (Ação 17) – Requalificação de alguns meios de alojamento e de restauração
existentes
A18 (Ação 18) – Facilitação das licenças camarárias a projetos turísticos (alojamentos,
restauração, animação cultural, entre outros) que contribuam para o desenvolvimento
da atividade no concelho
A19 (Ação 19) – Dinamização das rotas (Rota do Aldeia Galega, Rota da Mala-Posta do
Alentejo, Rota dos Trilhos de Canha, Rota de Entre Vinhos e Pipas, Rota da Atalaia, Rota
da Atalaia - Do Tejo ao Cruzeiro) devidamente integradas com os restantes ativos
estratégicos do concelho
A20 (Ação 20) – Valorização dos produtos locais (vinhos, primores, porco, flor, cortiça e
enguias) através da certificação
A21 (Ação 21) – Implementação de novas formas de organização e comercialização de
forma integrada da oferta local
A22 (Ação 22) – Criação do centro interpretativo da vinha e do vinho com integração de
núcleo de Artur Bual, através da reabilitação de casal da Colónia Agrícola de Santo Isidro
de Pegões, mantendo a traça original do edifício

V2 (Vertente 2) – Garantir educação e formação que assegure o desenvolvimento de
competências no sector turismo

P3 (Programa de intervenção 3) – Qualificação e valorização dos recursos humanos
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A23 (Ação 23) – Definição de um plano de formação que abranja as diversas valências
da gestão, do empreendedorismo e do turismo para a qualificação de empresários e
novos empreendedores
A24 (Ação 24) – Desenvolvimento de parcerias entre a autarquia e o Instituto Politécnico
de Setúbal e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, entre outras
instituições, que garantam a operacionalização do plano de formação definido

V3 (Vertente 3) – Projetar a região como destino turístico nos segmentos identificados,
através de uma estratégia de marketing adequada

P4 (Programa de intervenção 4) – Promoção e Marketing do Montijo como destino
turístico
A25 (Ação 25) – Elaboração de um Plano de comunicação e dinamização de forma
integrada da marca “Montijo – Capital da Flor” e dos diversos produtos turísticos do
concelho
A26 (Ação 26) – Promoção de eventos e concursos por parte da autarquia e agentes
económicos que envolvam a comunidade e que divulguem os ativos estratégicos do
concelho (por exemplo, concurso da varanda mais florida, da rotunda mais bonita, entre
outros)
A27 (Ação 27) – Continuação da realização da Feira Nacional do Porco para consolidação
da imagem do concelho na sua ligação com esta atividade singular tradicional na região
A28 (Ação 28) – Criação de um slogan e logótipo adequado à marca
A29 (Ação 29) – Criação e divulgação de material promocional associado à marca e à
divulgação dos produtos turísticos
A30 (Ação 30) – Criação de eventos temáticos culturais periódicos no mercado
municipal que permitam a divulgação dos produtos turísticos do concelho
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A31 (Ação 31) – Aproveitar a visibilidade e notoriedade das Festas de São Pedro para
efetuar-se a divulgação de forma integrada dos diversos ativos estratégicos e produtos
turísticos do concelho
A32 (Ação 32) – Presença de Montijo em feiras, workshops e outros eventos com
interesse turístico
A33 (Ação 33) – Conceção de um portal de venda eletrónica com a oferta turística
integrada do concelho (plataforma de vending de serviços)

V4 (Vertente 4) – Reforçar parcerias e a coordenação entre agentes locais e entre estes
e os agentes de outras regiões criando sinergias

P5 (Programa de intervenção 5) – Criação de sinergias para reforço de parcerias
A34 (Ação 34) – Criação de um serviço de apoio aos empresários e empreendedores
sobre apoios financeiros, procedimentos de criação de empresas, planos de negócios,
licenças camarárias, etc
A35 (Ação 35) – Reforço das parcerias com a Associação para o Desenvolvimento Rural
da Península de Setúbal (ADREPES) para a criação de produtos certificados
A36 (Ação 36) – Criação de parcerias entre pequenos produtores agrícolas para o
escoamento dos produtos e a manutenção da paisagem rural nas áreas periurbanas
A37 (Ação 37) – Sensibilização dos produtores de flores do concelho para a criação de
pontos de venda atrativos no centro da cidade e em locais de grande circulação de
pessoas
A38 (Ação 38) – Desenvolvimento de parceria com o Forum Montijo para realização
periódica de feiras de produtos locais e exposições sobre temas ligados à região (como
por exemplo os casos de sucesso da programação de Natal com Arte, Montijo lugar de
Encontros, Festa da Flor e o Carnaval.
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A39 (Ação 39) – Articulação de políticas regionais com territórios contíguos ao concelho
do Montijo (Alcochete e Moita para a zona ribeirinha e Palmela, Vendas Novas e
Coruche para a zona rural)
A40 (Ação 40) – Continuação do desenvolvimento do trabalho em curso entre o
município do Montijo e a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho
intensificando a criação de projetos que aumentem a visibilidade do Montijo enquanto
região produtora de vinhos
A41 (Ação 41) – Desenvolvimento de parceria com entidade externa para a elaboração
de carta cultural e desportivo do concelho com o objetivo de identificar potencialidades
do concelho na prática desportiva e cultural (em termos de oferta e de procura)
De seguida, é apresentada uma figura com o resumo dos ativos estratégicos do
concelho, produtos turísticos e vertentes estratégicas definidas.

Figura 17 - Articulação dos ativos estratégicos com os produtos turísticos e as vertentes
estratégicas

~
, Segurança e qualidade de vida
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~
~
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Fonte: Elaboração da equipa técnica
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