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1. INTRODUÇÃO 



1. INTRODUÇÃO 

Este relatório corresponde à concretização da 1ª fase de elaboração do Plano Estratégico da 

Cidade do Montijo. 

O trabalho, adjudicado e iniciado no último trimestre de 1997. em resultado de um concurso 

público, sofreu um largo interregno na sua elaboração após a substituição do executivo camarário, 

resultante das eleições para as autarquias locais de Dezembro de 1997. 

Efectivamente, grande parte da recolha de informação técnica que está na base deste estudo, 

possui alguma desactualização, uma vez que foi efectuada há mais de 1 ano e meio. Para além da 

informação estatística entretanto levantada, realizaram-se no início do Estudo cerca de 50 

entrevistas a diversas entidades directamente ligadas ao processo de desenvolvimento do Montijo. 

Grande parte desse trabalho não teve evidentemente uma utilidade significativa para a realização 

deste relatório, uma vez que as circunstancias em que foi efectuado não constitui referência para 

uma contextualização actual da problemática do desenvolvimento da cidade. 

Em Julho de 1998 estabelecem-se finalmente condições de comunicação com a Câmara 

Municipal que permitiram restabelecer o processo de realização do Estudo, o qual veio a ser 

reiniciado em Outubro de 1998, após a introdução de alterações à metodologia inicialmente 

proposta, que se traduziram essencialmente no seguinte: 

• Numa composição mais eficaz para o "Gabinete do Plano". Na proposta inicial para a 

realização do trabalho, previa-se a criação de um órgão de acompanhamento com funções 

deliberativas, que veio mesmo a reunir, com uma composição alargada e maioritariamente 

exterior à Câmara, em Novembro de 1997. Por proposta da Câmara, este órgão deverá agora 

ter uma composição bem mais reduzida e ser constituído por elementos internos à própria 

Câmara Municipal. Nesta data este "Gabinete" não chegou ainda a ser formado. 

• Na supressão da etapa referente à elaboração de Cenários Alternativos de Desenvolvimento, 

e a sua substituição por uma discussão mais aprofundada do Quadro Estratégico de 

1 ntervenção a propor. 

• Na realização de um workshop na 2ª fase do trabalho em substituição de um seminário, 

inicialmente proposto para a 1 ª fase do Estudo, procedimento que se manifestou desajustado. 
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• Na realização de novas entrevistas na Câmara Municipal, às principais Vereações e 

Departamentos, no sentido de perceber as novas orientações e sensibilidades de 

perspectivação da cidade do Montijo e respectivo futuro. 

Deveremos ainda referir que a concretização desta fase de trabalho, correspondente a um 

conhecimento e caracterização sectorial da cidade do Montijo e à elaboração de um diagnóstico 

da situação e prospectivo do seu desenvolvimento, foi de alguma forma prejudicada pela 

dificuldade de recolha de informação, nomeadamente junto da Câmara Municipal. 

Para efeitos de análise, foi considerada como unidade geográfica correspondente à cidade o total 

das freguesias do Montijo e Afonsoeiro. 

Este relatório contém: 

• Uma caracterização sectorial, elaborada com base em outros Estudos e Projectos já 

desenvolvidos para a cidade do Montijo, na sua actualização através de informação mais 

recente da base estatística nacional e de recolha local e, finalmente, num conjunto de 

entrevistas efectuadas junto das diferentes entidades intervenientes na vida e transformação 

da cidade do Montijo, nomeadamente e com mais intensidade na Câmara Municipal, levadas a 

cabo em Novembro e Dezembro de 1997 numa 1ª Fase e Dezembro de 1998 e Janeiro de 

1999 numa 2ª Fase. A análise efectuada versa: i) o comportamento demográfico e o 

posicionamento da cidade na rede urbanaenvolvente; ii) a actividade económica e respectivas 

redes de suporte; iii) a qualidade da vida urbana; iv) o ambiente; v) a cultura e a identidade 

territorial; vi) a acessibilidade e infraestruturas de comunicação; vii) a gestão urbana, e viii) 

uma avaliação da cidade na perspectiva dos "actores". 

• Um diagnóstico da cidade, elaborado em termos de situação actual, com referência aos seus 

pontos fortes e fracos e ás especializações funcionais identificadas. Também um diagnóstico 

prospectivo, através da identificação das principais ameaças e oportunidades que se 

depararão ao desenvolvimento da cidade num futuro próximo. 

A etapa seguinte deste Plano corresponderá à elaboração de um MODELO ESTRATÉGICO DE 

INTERVENÇÃO. Trata-se da fase mais importante do Estudo e aquela que terá de sofrer uma 

maior participação e empenhamento por parte de todos os interessado. Esta fase constará de uma 

proposta de estratégia para o desenvolvimento da cidade consubstanciada através de um Quadro 

Estratégico de Intervenção em que se definem Grandes Linhas de Orientação para o 
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desenvolvimento urbano, os Vectores Estratégicos de Desenvolvimento a privilegiar, os Objectivos 

a atingir e os Projectos e Acções a implementar para o conseguir. 

Pretende-se que esta fase seja profundamente discutida e afinada, no seio do Gabinete da 

Cidade, de forma a poder ser endogeneizada pela Câmara Municipal e constitutiva de um projecto 

mobilizador para toda a cidade e respectivos agentes e actores de desenvolvimento. 
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2. CARACTERIZAÇÃO SECTORIAL 

2.1. COMPORTAMENTO DEMOGRÁFICO E POSICIONAMENTO NA REDE URBANA 

2.1.1. Comportamento Demográfico 

2.1. 1.1. Evolução Populacional 

A cidade do Montijo, situada na parte oeste do concelho, abrange hoje uma área que corresponde 

ás freguesias urbanas de Montijo e Afonsoeiro e tem actualmente 24145 habitantes, segundo o 

Censo de 1991. É o principal centro urbano do concelho, concentrando 67% da sua população, e 

um dos principais centros urbanos da parte oriental da Península de Setúbal. Actualmente detém 

3.8% dos seus habitantes e 1% do total da Área Metropolitana de Lisboa. 

Até 1981 inclusive, o lugar do Montijo fez parte de uma única freguesia do mesmo nome, 

recentemente subdividida em quatro novas freguesias: Montijo, Afonsoeiro, Atalaia e Alto 

EstanqueirolJardia. Não sendo possível conhecer a delimitação geográfica correspondente ao 

lugar nos anos censitários anteriores a 91, e uma vez que o Montijo constituía o principal lugar da 

freguesia, optou-se por analisar a evolução da população da freguesia como indicador da 

dinâmica da cidade. 

Quadro 2.1.1: Evolução do Peso da Importância Demográfica da Freguesia do Montijo no 

Concelho 

1950 1960 1970 1981 1991 

N°Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % Nº Abs. % 

19403 75.0 21974 72.7 33290 79.0 27257 74.0 27456 76.2 

Fonte. !NE, X, X!, XII e XII! Recenseamentos Gerais da População. 

Nota: A população da freguesia em 1991, corresponde aos residentes na área geográfica coincidente com a freguesia do 

Montiío nos anos censitários anteríores, ou seja, inclui todas as actuais freguesias que saíram da freguesia do Montijo 

(Montijo, Alto Estanqueíro/Jardia, Afonsoeiro e Atalaia) a fim de tornar possível uma comparação evolutiva. 

A excessiva concentração populacional na freguesia evidencia a existência de uma estrutura 

concelhia macrocéfala uma vez que esta situação se deve à presença da cidade, principal centro 

urbano do concelho e onde residem 67% dos seus habitantes. 
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A leitura dos quadros seguintes, permite verificar que desde 1950, a freguesia registou 

crescimentos sucessivos do número de residentes. A partir de 1970, esta tendência é invertida 

registando-se nesta década uma quebra bastante significativa, verificada também no concelho 

embora com menor significado. Nos anos 80, a recuperação não se fez sentir, tendo-se mantido 

os quantitativos populacionais, enquanto no concelho se registava mesmo um ligeiro decréscimo. 

Com efeito, na área que em 1981 correspondia à freguesia do Montijo e em 1991 às freguesias de 

Montijo, Afonsoeiro, Atalaia e Alto Estanqueiro/Jardia, o acréscimo foi apenas de cerca de 200 

habitantes, o que traduz uma estagnação do crescimento. 

Quadro 2.1.2: Evolução da População Residente na Freguesia e Concelho do Montijo, AML -

SUL e Total da AML 

1950 1960 1970 1981 1991 

Cidade do Montijo - - - - 24145 

Freg. do Montijo 19403 21974 33290 27257 27456 

Cone. Montijo 25887 30217 42180 36849 36038 

AML-SUL 236434 291514 402940 584648 640493 

AML 1313317 1524305 1831925 2502080 2535669 

Fonte. INE, X, XI, XI! e X!!I Recenseamentos Gerais da População. 

Nota: A população da freguesia em 1991, corresponde aos residentes na área geográfica coincídente com a freguesia do 

Montijo nos anos censitários anteriores, ou seía, inclui todas as actuais freguesias que saíram da freguesia do Montijo, a 

fim de tornar possível uma comparação evolutiva. 

Quadro 2.1.3: Variação da População Residente 

1950/60 1960170 1970181 1981191 

Freg. do Montijo 13.3 51.5 -18.1 0.7 

Cone. Montijo 16.7 39.6 -12.6 -2.2 

AML-SUL 23.30 38.22 45.10 9.55 

AML 16.07 20.18 36.58 1.34 

Fonte. INE, X, X!, XII e X!!I Recenseamentos Gerais da População. 

Observando agora o comportamento demográfico da Península de Setúbal e de toda a AML, 

verifica-se que o último decénio foi marcado por uma quebra bastante significativa no ritmo de 

crescimento. Num contexto de forte desacelaração do crescimento demográfico na Área 

Metropolitana de Lisboa, sentida sobretudo na parte norte, o concelho do Montijo foi, na AML - Sul, 

juntamente com o Barreiro e Alcochete, um dos concelhos que perdeu população, ficando assim 
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fora das áreas de crescimento nesta sub-região. Seixal, Moita, Palmela e Sesimbra, foram neste 

período os principais responsáveis pelo crescimento aí verificado apresentando um ritmo de 

crescimento superior à média. 

Quadro 2.1.4: Taxas de Crescimento Médio Anual nos Concelhos da Península de Setúbal 

1960/70 1970/81 1981/91 

Alcochete 1.2 0.7 -1.0 

Almada 4.2 2.9 0.3 

Barreiro 5.3 3.7 -0.3 

Moita 2.9 2.9 2.0 

Montijo 0.7 1.1 -0.2 

Palmela 0.7 3.6 1.7 

Seixal 6.4 8.0 2.8 

Sesimbra 0.1 3.0 1.7 

Setúbal 1 .4 3.8 0.5 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População. 

Entre 1960 e 1991 

A cidade do Montijo, que actualmente concentra 67% da população concelhia, é assim o principal 

centro urbano de um concelho que tem vindo desde 1970 a perder capacidade de atracção na 

AML - Sul, sub-região em que se insere, e também na AML. Como se pode verificar no quadro 

seguinte, a sua importância demográfica tem vindo a decrescer nas duas últimas décadas em 

análise. Como se sabe as condições de centralidade do concelho foram radicalmente alteradas 

muito recentemente com a abertura da Ponte Vasco da Gama que contribuirá para a alteração 

desta situação a curto prazo. 

Quadro 2.1.5: Evolução do Peso Relativo da População Residente no Concelho na AML-SUL 

e na AML 

1950 1960 1970 1981 1991 

Concelho/AML - SUL 11.0 10.3 10.5 6.3 5.6 

Concelho/AML 2.0 2.0 2.3 1.5 1.5 

Fonte. INE, X, XI, X!I e XIII Recenseamentos Gerais da População. 
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Com efeito, o concelho apresentava uma posição geográfica relativa periférica na Península de 

Setúbal onde o crescimento populacional e a densificação urbana foram motivados sobretudo por 

movimentos migratórios crescentes em torno dos principais eixos de acesso a Lisboa, 

principalmente por transporte público. A acessibilidade à capital foi portanto urn factor de 

crescimento muito importante no interior desta sub-região, dando origem simultaneamente a 

desequilíbrios no seu crescimento e ao surgimento de novas centralidades e perificidades. 

A dimensão e importância da cidade do Montijo no contexto da Península, advém-lhe não 

da sua centralidade ou acessibilidade a Lisboa, mas do seu posicionamento como ponto de 

charneira entre a grande Lisboa e uma vasta área rural com que mantém fortes relações 

económicas. Esta posição favoreceu o desenvolvimento da cidade com base na indústria 

agro-alimentar e corticeira. A partir da década de 70, o decréscimo destas actividades, 

explica em parte a perda de dinamismo económico e, consequentemente, demográfico. 

No sentido de melhor compreender a situação relativa do Montijo no espaço regional em que se 

insere, comparou-se a sua dinâmica demográfica com outras cidades, nomeadamente Setúbal, 

capital de Distrito e da Sub-Região, Barreiro e Moita, os centros urbanos da zona ribeirinha mais 

próximos e ainda Vila Franca de Xira, o centro urbano que, na margem norte da AML apresenta 

características mais semelhantes ao Montijo, funcionando igualmente como ponto de charneira 

entre a AML e o espaço rural neste caso a norte do estuário do Tejo. 

Quadro 2.1.6: Evolução da População Residente nas Cidades do Montijo, Setúbal, Barreiro, 

Moita e Vila Franca de Xira 

Cidades 1950 1960 1970 1981 1991 

Montijo 19403 21974 33290 27257 27456 

Setúbal 50455 50966 59395 89867 85289 

Barreiro 22190 23433 36220 61758 59449 

Moita 8769 9504 10645 14513 15138 

Vila F. de Xira 11228 13404 14400 19318 18487 

Fonte. INE, X, XI, XII e X!II Recenseamentos Gerais da População. 

Nota: foram consideradas as seguintes freguesias como fazendo parte dos centros urbanos: Setúbal: Nª Sr,., da Anunciada, 

Stª Maria da Graça, S. Julião, S. Sebastião; Barreiro: Alto Seixalinho, Barreiro, Stº André, Verderena; Moita: Moita; Vila F. 

de Xira: V. F. de Xira. 
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Quadro 2.1.7: Evolução da População Residente nas Cidades do Montijo, Setúbal, Barreiro, 

Moita e Vila Franca de Xira 

Cidades 1950/60 1960/70 1970/81 1981/91 

Montijo 13.3 51.5 -18.1 0.7 

Setúbal 0.1 16.5 51.3 -5.1 

Barreiro 5.6 54.6 70.5 -3.7 

Moita 8.4 12.0 36.3 4.3 

Vila F. de Xira 19.4 7.4 34.1 -4.3 

Fonte: idem. 

Como se pode verificar, o comportamento demográfico das outras cidades revela, depois de uma 

fase de grande crescimento nos anos 60 e sobretudo 70, uma tendência de decréscimo 

populacional generalizado, sendo a Moita a única excepção. Esta situação vem confirmar a 

tendência de desacelaração do crescimento demográfico na Região, particularmente sentida nos 

centros urbanos mais saturados em termos de ocupação, onde se verificaram mesmo perdas 

significativas. Recorde-se que o concelho da Moita, Seixal, Palmela e Sesimbra foram nos anos 

80, os concelhos que mais cresceram na Península de Setúbal, uma vez que o crescimento 

populacional tem vindo a atingir progressivamente as áreas mais periféricas e cuja acessibilidade 

a Lisboa tem vindo a ser melhorada. 

O crescimento da cidade do Montijo é anterior ao de cada uma das outras cidades (é o único que 

atinge os valores mais elevados na década de 60), sendo também anterior a sua tendência para a 

estagnação populacional. 

No que diz respeito às perspectivas de evolução, as importantes intervenções ao nível das 

acessibilidades de âmbito regional e nacional, nomeadamente a Ponte Vasco da Gama, a 

linha férrea Pragal-Pinhal Novo, o anel regional de Coina e a extensão da auto-estrada a 

Badajoz e ao Algarve, irão alterar inevitavelmente o posicionamento geo económico da área 

oriental da Península de Setúbal e, em particular, do Concelho do Montijo, quer no que se 

refere à AML, quer ainda, no contexto nacional. As consequências previstas em termos de 

reforço funcional, e desenvolvimento da economia local terão muito provavelmente reflexos 

significativos na melhoria dos padrões da vida urbana e no dinamismo demográfico. 
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2. 1. 1. 2. Estrutura Etária 

A quebra de dinamismo demográfico no concelho e freguesia do Montijo nas duas últimas 

décadas, reflecte-se na estrutura etária da população residente, sendo notório o relativo 

envelhecimento populacional no contexto da AML. 

Quando comparada com outras unidades territoriais, verifica-se que a cidade do Montijo é 

actualmente mais envelhecida que as outras cidades do mesmo espaço regional em análise, mais 

envelhecida que a região e sub-região em que se insere, e ainda, fenómeno raro a nível nacional, 

mais envelhecida que o próprio concelho. 

No entanto, esta situação de envelhecimento demográfico verifica-se, embora com intensidades 

diferentes e com a excepção da Moita, em todas as outras cidades em análise que apresentam 

também índices superiores à sub-região em que se inserem. Tratam-se de facto, na sua maioria 

de centros urbanos consolidados cuja fase de grande crescimento ocorreu já há algumas décadas 

e que se encontram actualmente fora das áreas de maior crescimento. 

Quadro 2.1.8: Estrutura Etária da População Residente nas Cidades do Montijo, Setúbal, 

Barreiro, Moita e Vila Franca de Xira e na Área Metropolitana de Lisboa, em 1991 

0-14 1S-24 25-64 65 e+ Índice 

Envelh. 

Cidade do Montijo 17.88 15.38 52.71 13.62 76.2 

Cidade de Setúbal 19.99 15.30 52.53 12.06 60.3 

Cidade do Barreiro 16.73 16.73 54.16 12.21 73.0 

Cidade da Moita 21.09 15.85 52.13 10.28 48.8 

Cidade de Vila F. de Xira 17.53 15.71 53.72 12.50 71.3 

Cone. do Montijo 18.1 15.2 53.0 13.7 75.6 

AML-Norte 17.80 15.79 53.89 12.59 70.8 

AML-Sul 19.50 15.79 53.90 10.79 55.4 

AML 23.6 14.7 52.2 9.6 66.5 

Fonte: INE, XIII Recenseamento Geral da População. 

Uma leitura comparada da estrutura etária das cidades em análise, permite concluir o seguinte: 

• Moita é a cidade mais jovem, com a maior percentagem de população dos O aos 14 anos e 

menor percentagem de idosos. 
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• Barreiro é a cidade com maior percentagem de população residente em idade activa. 

• A população idosa tem mais peso relativo nas cidades do Montijo, Barreiro e V. F. de Xira. 

• As cidades onde o envelhecimento é mais notório são o Barreiro, Montijo e V. F. de Xira. 

Quadro 2.1.9: Variação do Índice de Envelhecimento da População Residente entre 1981 e 

1991 no Concelho do Montijo, AML-Sul e AML-Norte 

Total 0-14 15-24 25-64 65 e+ Índ. Env. 81 Índ. Env. 91 

Montijo -2.2 -234 44 -0.3 26.0 46.0 75.6 

AML-SUL 9.6 -15.0 18.5 13.5 43.6 32.7 55.2 

AML. Norte -1.2 -23.5 64 1.9 22.7 44.1 70.8 

Fonte: JNE, XIII Recenseamento Geral da População, 

A evolução da estrutura etária do concelho do Montijo entre 1981 e 1991, revela um acentuado 

envelhecimento da população concelhia na última década, traduzida numa quebra bastante 

acentuada da classe dos O aos 14 anos, o que para além de agravar o progressivo 

envelhecimento, compromete a capacidade de rejuvenescimento populacional, e no aumento 

também bastante elevado do peso dos idosos. 

Refira-se também o decréscimo da população em idade activa (25-64 anos), que, aliada a um 

crescimento mínimo da classe 15-24 anos, revela a fraca capacidade de atracção do concelho na 

última década, ao contrário do que se passou na Península de Setúbal. 

O reforço da capacidade de atracção do concelho e da cidade, é assim decisivo para o 

rejuvenescimento da população. 

2. 1. 1. 3. População Activa 

Quanto à estrutura da população activa por sector de actividade económica, o sector terciário, 

nomeadamente o de carácter económico, é, como se vem já observando em décadas anteriores, 

aquele que ocupa a maior parte dos residentes, sobretudo quando se analisa o conjunto da Área 

Metropolitana de Lisboa, a área que, no contexto nacional, se apresenta como a mais urbana. 

A AML-Sul, contexto sub-regional em que se insere o Concelho do Montijo, embora também com 

características marcadamente urbanas, que tem vindo a assumir progressivamente, apresenta 
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ainda uma estrutura da população activa por sector de actividade económica mais equilibrada 

devido ao peso relativamente superior dos sectores primário e secundário. 

Quanto à cidade do Montijo, distingue-se no contexto sub-regional pelo seu perfil urbano 

industrial mantendo ainda alguma ruralidade. Quando comparada com as outras cidades em 

análise, é possível identificar a sua semelhança com a Moita, o centro urbano com características 

mais idênticas neste domínio. 

Vila Franca de Xira, com funções e uma posição geográfica no âmbito da AML relativamente 

semelhante à do Montijo, apresenta já uma população residente urbana ocupada sobretudo no 

terciário o que se pode explicar em parte pela sua maior proximidade/acessibilidade a Lisboa. 

Quanto aos outros centros, nomeadamente Barreiro e Setúbal apresentam uma população 

ocupada predominantemente no sector terciário. Para esta situação contribuem, no caso de 

Setúbal, o estatuto de capital distrital e no caso do Barreiro, o seu desenvolvimento urbano mais 

recente com base na sua função residencial, sendo que uma parte significativa dos residentes 

trabalham em Lisboa. 

Quadro 2.1.10: Distribuição da População Residente Activa por Sector de Actividade 

Económica em 1991 

Cidades Sector 1 Sector li Sector Ili 

Total Social Económico 

Montijo 4.7 41.6 53.7 39.2 60.8 

Setúbal 2.9 32.8 64.2 38.6 61.4 

Barreiro 0.6 31.1 68.3 34.1 65.9 

Moita 3.9 41.2 54.9 40.1 59.9 

V. F. Xira 3.9 32.0 64.0 40.3 59.7 

AML - Sul 4.0 34.1 62.0 36.0 64.0 

AML 1.5 28.2 70.3 33.7 66.3 

Fonte: !NE, XIIII Recenseamento Geral da População. 

Com efeito, a leitura do quadro das deslocações da população residente activa e estudantes, 

permite verificar que, depois de Setúbal, o Montijo é o concelho que apresenta a menor 

dependência em relação ao exterior e, nomeadamente a Lisboa. Como já foi referido, a população 

activa do Montijo ocupa-se sobretudo nos sectores de actividade local, sendo menor a sua 

dependência relativamente ao principal centro terciário da Região. Nos restantes concelhos a 
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percentagem de população activa e estudantil que se desloca para o exterior é superior sendo 

Lisboa claramente o principal destino. 

Quadro 2.1.11: Local de Trabalho da População Activa e Estudantil Residente nos 

Concelhos das Cidades em Análise 

Concelho Concelhos da Cone. de Lisboa Outros Cone. da Outros Cone. do 

AML-Sul AMLwNorte País 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

Montijo 13976 77.2 2048 11.3 1420 7.8 138 0.8 515 2.8 

Setúbal 43836 86.7 2911 5.8 2763 5.5 248 0.5 828 1.6 

Barreiro 23475 55.1 5719 13.4 12020 28.2 1091 2.6 331 0.8 

Moita 14366 47.7 8597 28.5 6183 20.5 682 2.3 280 1.0 

Vila F. de Xira 33800 61.5 372 0.7 13595 24.7 5120 9.3 2058 3.7 

Fonte: INE, XII!! Recenseamento Geral da População. 

A distância e a menor acessibilidade do Montijo a Lisboa, aliada a um desenvolvimento urbano de 

carácter mais industrial (transformação de produtos agro-pecuários) e à manutenção da alguma 

actividade no sector primário, estão na base da sua especificidade económica nos contextos em 

análise, ou seja, na Península de Setúbal e na Área Metropolitana de Lisboa. 

2.1.1.4. Nível de Instrução 

O nível de instrução da população residente, constitui um lactar essencial para o processo de 

desenvolvimento e para a definição de estratégias a implementar pois reflecte quer o nível de 

qualificação dos recursos humanos, quer da capacidade crítica e de intervenção da população na 

vida da Cidade. 
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O quadro seguinte permite uma análise comparada da cidade do Montijo com outras cidades da 

Região e ainda com a própria Região e Sub-Região em que se insere. 

Quadro 2.1.12: Nível de Instrução da População Residente em 1991 

Analf. com Ens. Básico Ens. Outro > Ensino 
10e+anos Secund. Ensino Básico 

Montijo 10.5 54.9 27.9 6.7 36.4 

Setúbal 8.0 52.2 31.0 8.8 39.8 

Barreiro 5.3 54.3 32.6 7.8 40.4 

Moita 8.6 57.8 28.2 5.4 33.6 

Vila Franca 8.2 51.5 31.0 9.3 40.3 

AML - Sul 7.7 55.1 30.1 7.1 37.2 

AML 5.9 51.5 30.7 12.0 42.7 

Fonte: INE, XIII! Recenseamento Geral da População. 

A leitura dos valores acima indicados permite concluir o seguinte: 

A cidade do Montijo apresenta uma percentagem de população analfabeta com idade superior a 

1 O anos bastante elevada, acima da média quer da AML quer da AML-Sul, situação bastante 

desfavorável, ainda mais que se trata do principal centro urbano do Concelho. Quando comparada 

com as outras cidades em análise, o Montijo apresenta também a situação mais desfavorável, 

com a mais elevada percentagem de população analfabeta com 1 O e mais anos. 

Quanto à posse de um nível de instrução superior ao ensino básico, a cidade do Montijo encontra

se igualmente numa posição desfavorável quando comparada com a Região, aproximando-se 

mais, ainda que numa posição de inferioridade, do conjunto da Península de Setúbal. Quando 

comparada com as outras cidades, apenas a Moita se encontra em pior situação relativa. 

Na generalidade pode dizer-se que a população residente na cidade do Montijo apresenta 

um nível de instrução relativamente baixo, inferior à média da AML e da Península, sendo 

que, quando comparada com as outras cidades do mesmo espaço regional em análise, 

ocupa conjuntamente com a Moita, a posição mais desfavorável. 
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2.1.2. Posicionamento na Rede Urbana 

Inserida na maior e mais importante área urbana do País - a Área Metropolitana de Lisboa, mais 

especificamente na Península de Setúbal, a Cidade do Montijo constitui um dos seus principais 

centros urbanos, embora com uma localização duplamente periférica, quer na Península quer em 

relação a Lisboa, o centro urbano mais importante e dinamizador da região envolvente com o qual 

tem mantido uma fraca relação de dependência. Localizada na parte oriental da Península e até 

1998 com menor acessibilidade a Lisboa que os outros centros urbanos integrados na primeira 

coroa metropolitana a sul do Tejo, a cidade cresceu e desenvolveu-se principalmente com base 

nos seguintes factores: 

A sua localização nos limites da AML, tem-lhe conferido uma posição de charneira entre a 

Grande Lisboa e uma vasta área rural com que mantém fortes relações económicas. Esta 

posição, que lhe confere importância e especificidade no contexto regional, favoreceu o 

desenvolvimento da cidade com base na indústria agro-alimentar e corticeira, principalmente até 

à década de 70. 

A sua localização geográfica e acessibilidade que lhe conferem uma grande centralidade numa 

área relativamente vasta na parte oriental da Península, onde é o principal centro urbano com 

capacidade de atracção. Esta situação assegura-lhe uma importância supra-concelhia enquanto 

centro fornecedor de bens e serviços. Embora a sua área de influência tenha uma dimensão 

populacional relativamente reduzida, o acréscimo (previsto) de acessibilidade desta área 

potencia o reforço desta sua função e da sua importância enquanto tal . 

• O seu papel de centro transformador de produtos com origem no seu hinterland rural, favoreceu 

o desenvolvimento de ramos da actividade económica industrial que assumiram uma 

importância supra-regional, o que lhe tem vindo a conferir, em termos económicos uma posição 

importante no contexto nacional. 

Com uma dimensão populacional relativamente reduzida quando comparada com os restantes 

centros urbanos da região em que se insere e uma importância política e administrativa que pouco 

ultrapassa o nível concelhio, o domínio económico surge assim como o principal responsável pela 

importância e integração da cidade do Montijo quer no contexto regional quer nacional. 

No sentido de melhor compreender o posicionamento da cidade do Montijo na Rede Urbana 

Regional, foram analisadas as propostas dos Planos e Estudos Regionais com incidência na área 

em questão, nomeadamente o PROT-AML (Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 
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Metropolitana de Lisboa) e o PIDDS (Plano Integrado de Desenvolvimento do Distrito de Setúbal) 

e o recente Estudo "Estratégia Territorial - Península de Setúbal", da CCRLVT para o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 2000 - 2006. 

No documento de trabalho referente ao "Estudo Estratégia Territorial - Península de Setúbal", 

produzido em Janeiro de 1999, Alcochete - Montijo surgem como "espaços emergentes", ou seja, 

áreas com potencialidades para protagonizarem transformações positivas da Área Metropolitana, 

tanto no que respeita ao desenvolvimento de funções especializadas e novos usos, como à 

reestruturação e qualificação urbana e ambiental. 

Relativamente ao modelo territorial, são formulados dois cenários contrastados para a evolução da 

estrutura metropolitana. 

Um primeiro cenário, que se pode designar de tendencial, assenta na consolidação e 

desenvolvimento das tendências instaladas que tenderão a reforçar os eixos Lisboa-Oeiras

Cascais-(Sintra) e, Almada-Palmela-Setúbal, podendo este eixo vir a prolongar-se para Pinhal 

Novo-Alcochete. Neste cenário, acentuar-se-ão os desequilíbrios metropolitanos, no sentido da 

litoralização da AML. 

O segundo cenário, voluntarista e de recentragem metropolitana, baseia-se na reconfiguração da 

AML através de novas dinâmicas introduzidas pelos Espaços Emergentes, onde se inclui o 

Concelho do Montijo, e pelas Áreas de Oportunidade. Neste cenário, assistir-se-á a um reforço e 

"rentabilização" do núcleo central da AML, contribuindo, simultaneamente, para uma maior 

protecção dos espaços rurais e naturais envolventes, nomeadamente no Litoral. 

Quanto ao PROT-AML, que se encontra ainda em fase de elaboração, apresenta, na sua versão 

provisória em discussão actualmente, uma proposta de segmentação do território da AML em 12 

grandes unidades estruturais que, no âmbito supra-concelhio deverão ser tratadas como as peças 

base do ordenamento territorial. 

A proposta de estruturação da Península de Setúbal, considera 3 unidades estruturais com 

situações e tendências de desenvolvimento distintas: o Arco Urbano Ribeirinho do Tejo, e o Eixo 

Setúbal-Palmela, ambas com características urbanas mais marcadas, e o Interior da Península de 

Setúbal. 
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Quanto ao Arco Urbano Ribeirinho, em que se insere a Cidade do Montijo, propõe-se o reforço das 

funções centrais dos seus pólos urbanos promovendo assim, na Margem Sul uma alternativa 

imediata a Lisboa e reforçando as complementaridades entre a margem norte e a margem sul. 

Propõe-se ainda a promoção de melhores e mais rápidas ligações entre os seus aglomerados e 

entre estes e Lisboa. 

Deverão ser reforçados os investimentos em equipamentos sociais, nomeadamente nos domínios 

do ensino superior, saúde e lazer-tempos livres (cultura, desporto, etc.). 

Numa lógica de reforço de interacção entre pólos urbanos próximos, o Montijo deverá reforçar as 

suas ligações com Alcochete. 

O desenvolvimento do Arco Urbano Ribeirinho, deverá constituir uma barreira à expansão urbana 

para o Interior da Península de Setúbal. 

O limite do desenvolvimento urbano-índustríal deverá corresponder, a leste, ao eixo Montijo

Setúbal, e ter a menor expressão possível no interior da Península, a fim de valorizar os recursos 

naturais. 

As expansões urbanas devem manter-se em densidades médias e baixas, integrando-se na rede 

urbana existente. 

O Arco Ribeirinho, do ponto de vista da base económica, embora mantendo, e nalguns casos 

aprofundando as suas vocações industriais, deverá expandir as funções terciárias, pelo reforço 

dos serviços públicos e pela atracção de novos serviços privados, em particular os que se 

orientam para o apoio à produção. 

Quanto à hierarquia urbana proposta para a Península de Setúbal e, nomeadamente para esta 

unidade estrutural, surgem, depois de Setúbal, o principal e único centro de nível superior, 4 níveis 

de centralidades periféricas: no 1° nível, encontram-se Almada e Barreiro, no 2° nível, Montijo, 

Moita e Seixal. 

Apesar da decisão de localização da nova ponte sobre o Tejo no Concelho de Alcochete, 

mais próxima do Montijo, o que confere a esta cidade uma centralidade e uma posição 

estratégica que não tinha no anterior quadro regional, o PROT AML, propõe a manutenção 

da cidade do Montijo numa posição hierárquica inferior a Almada e Barreiro, não se 

percebendo que centralidade organizará esta área em termos de substituição do recurso à cidade 

de Lisboa. 
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O nível máximo de equipamento a desenvolver/instalar no Montijo, de acordo com a posição 

hierárquica proposta, corresponde ao nível supraconcelhio, ficando os equipamentos de nível 

submetropolitano, metropolitano, regional e nacional, remetidos para Lisboa, Setúbal e outros 

núcleos de nível superior, dos quais apenas 2 se situam na península de Setúbal: Almada e 

Barreiro, que constituem localização privilegiada para a instalação de equipamento de nível 

submetropolitano. 

O reforço da centralidade e a aquisição de uma posição estratégica no seio da AML no quadro nas 

novas acessibilidades foram factores subvalorizados na relação estabelecida entre centralidades e 

nível de equipamento proposto, o que colocou o Montijo, numa situação desfavorável. 

Analisando agora o PIDDS, concluído em 1988, propõe que a ocupação urbana na Península de 

Setúbal se estruture em 5 áreas homogéneas com características e tendências distintas: a Área 

Urbana Ribeirinha que abrange todos os aglomerados da 1ª coroa em torno de Lisboa e na qual 

se insere o Montijo; a Área Suburbana, que constitui a 2ª coroa em torno de Lisboa; o Eixo 

Palmela-Espichei, a Área Urbana de Setúbal e ainda a Área Rural que abrange o interior da 

Península. 

Quanto à proposta de hierarquia urbana para a Área Urbana Ribeirinha, estabelece 4 níveis 

hierárquicos: depois do Barreiro, o principal e único centro urbano de nível superior, surgem 

Almada e Montijo imediatamente a seguir e com o mesmo nível hierárquico. Este Plano confere 

assim ao Montijo uma posição equivalente à de Almada assegurando uma distribuição de funções 

e o desenvolvimento urbano e social da parte ocidental e oriental de toda esta unidade estrutural 

(Área Urbana Ribeirinha). 
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2.2. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

2.2.1. Estrutura Produtiva 

2.2.1.1. Introdução 

A evolução do tecido produtivo do Montijo foi marcada durante as últimas décadas, pela evolução 

verificada pelos, desde há muito, três mais importantes sectores da economia local: a produção de 

carne, o abate e transformação de carne e a preparação e transformação da cortiça. 

São estes os sectores produtivos que, ainda hoje, embora com urna tendência para urna 

quebra do seu peso no conjunto da economia do concelho, estruturam o tecido económico 

do Montijo e contribuem para a afirmação do Montijo corno lugar de produção nos espaços 

envolventes: região de Setúbal e Área Metropolitana de Lisboa. Com efeito, o conjunto destes 

três sectores representa, em 1994, cerca de 40 % do emprego local, tendo representado uma 

dêcada antes, em 1985, 53% do emprego do concelhio. 

A evolução recente da estrutura produtiva do Montijo, perspectiva uma significativa alteração do 

padrão produtivo do concelho, não sendo ainda evidentes, pelos dados disponíveis, os sectores 

que poderão no futuro marcar a nova fisionomia económica do concelho. A acompanhar à já 

referida quebra de importância em termos empregadores, dos três principais sectores já referidos, 

é de assinalar o rápido crescimento do sector do comércio, embora ainda com um grau de 

desenvolvimento e, em particular, de qualificação bastante aquém do registado na região, assim 

como o crescimento do sector da construção civil, profundamente marcado no ano de 1994, pelos 

trabalhos e os impactes da construção da ponte de Vasco da Gama. 

Refira-se ainda a irrelevante alteração na estrutura do aparelho produtivo local, manifestada pelos 

restantes sectores industriais (para além das Carnes e da Cortiça, os restantes sectores, 

apresentam individualmente parcelas insignificantes do emprego concelhio) e também pelos 

restantes sectores do Terciário, onde é notória quando comparado com a região de Setúbal, uma 

grande ausência no domínio da restauração', dos transportes e dos serviços prestados ás 

empresa. 

1 
- de acordo com as notícias vindas a público, sobre a dinâmica provocada pela abertura da ponte deste sector, associada 
a deslocações ao Montijo por razões de recreio e lazer, é provável que as estatísticas referentes a este último ano, ainda 
não disponiveis, traduzam uma alteração dos dados deste sector. 
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A melhoria das acessibilidades sub-regionais, regionais e nacionais, provocadas pela abertura da 

ponte Vasco da Gama, pela construção de novas vias rápidas na margem sul abrangendo o 

Montijo e a consequente ligação aos vários troços de auto-estrada, com particular referência aos 

troços de ligação a Lisboa, ao Norte, ao Sul e a Espanha, resolveu o principal estrangulamento 

que o Concelhio conheceu nas últimas décadas: a sua marginalização, e nalguns aspectos o seu 

isolamento, face aos processos e fluxos geográficos do crescimento urbano-industrial, verificado 

na Península de Setúbal nas últimas décadas. 

Com efeito, a extraordinária melhoria dos níveis de atendimento das acessibilidades rodoviárias, 

proporcionam ao Concelho e em especial à cidade, uma substancial valorização do seu 

posicionamento geo-económico às várias escalas territoriais de abordagem: à escala subregional, 

à escala regional e a escala nacional. 

A análise realizada neste capítulo, baseada nos dados dos Quadros de Pessoal do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade, certamente não perspectivam ainda as alterações já ocorridas na 

economia local ocasionadas pela alterações a que o concelho tem estado sujeito no período dos 

últimos dois anos. Os dados trabalhados referem-se ao período 1985 - 19942
. Contudo é já 

evidente as substanciais modificações da estrutura interna da economia local e em particular, 

como já referido, a quebra que o sectores tradicionais têm vindo a verificar. 

2.2.1.2. Importância regional e supraregional do tecido produtivo do concelho do Montijó 

Da evolução verificada pelo tecido produtivo do concelho do Montijo, é de registar a manutenção, 

ao longo da década analisada, do peso do conjunto da economia local (em termos de emprego e 

de empresas) na economia da Península de Setúbal: com um muito ligeiro acréscimo no emprego 

(de 7% do emprego regional em 1985, passa para 7.6% em 1994) e uma ligeira quebra no número 

de estabelecimentos (com 9.3% do total de estabelecimentos da península em 1985, passa para 

8% em 1994). 

Será contudo de salientar as posições sectoriais mais destacadas, que a estrutura do emprego 

local evidencia na sua região envolvente, e nomeadamente, nalguns sectores que têm marcado, 

de forma bem vincada, a recente história económica e social do concelho: referimo-nos em 

2 
- os Quadros de Pessoal têm já disponíveis dados mais recentes. Contudo estes dados são apresentados com base na 
nova Classificação das Actividades Económicas (a classificação europeia),o que impossibilita uma leitura comparada 
entre os anos finais e o ano inicial do período estudado. Optou-se assim por limitar o período ao ano de 1994, último ano 
que permite uma comparação dos dados na versão da CAE nacional 
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particular aos sectores da agro-pecuária, da transformação agro-industrial (carnes) e ao da 

madeira e da cortiça. É também nestes sectores que o concelho apresenta ainda, destacada 

posição no conjunto da economia portuguesa. 

Quadro 2.2.1.1: Situação dos mais importantes sectores empregadores do concelho do Montijo 

-1994 

Situação dos mais importantes sectores empregadores do concelho do Montijo~ 1994 

Peso no tecido produtivo 
Peso do emprego do concelho em: 

concelhio 

Pessoal Estabs Pen Setubal AMLisboa Continente 

Agricultura e Pecuária (cae111) 13% 15% 40% 28% 3.3% 

Indústria da Alimentação (cae311) 11% 5% 24% 6% 1.3% 

Indústria da Madeira e da Cortiça (cae331) 16% 6% 44% 29% 3.4% 

Total da economia local 100% 100% 7.6% 1.3% 0.4% 

Apesar da já referida manutenção da importância global da economia do concelho no conjunto da 

região de Setúbal, são registadas, na década analisada, substanciais alterações na composição 

interna do tecido produtivo, que fizeram, por sua vez, alterar o posicionamento regional do 

concelho quando analisado ao nível dos sectores. Refira-se em particular três características da 

evolução recente da economia do concelho quando comparada no quadro da economia da região: 

• a redução do peso do Montijo no conjunto da região de Setúbal, em sectores industriais 

estruturantes da componente transformadora da economia local: Indústrias Alimentares e 

Indústria da Cortiça; 

• o reforço da importância regional do sector agrícola local que vê crescer de forma significativa 

e em termos absolutos, o seu volume de emprego; 

• a afirmação em termos regionais de novos sectores, com forte impacto no emprego local: 

Construção e Obras Públicas (associado provavelmente ao início da construção da Ponto 

Vasco da Gama); o Comércio a Retalho (sector que registou o maior crescimento em termos 

absolutos do número de estabelecimentos, + 108 estabelecimentos). 
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Quadro 2.2.1.2: Evolução dos mais importantes sectores empregadores do concelho do Montijo 

Evolução dos mais importantes sectores empregadores do concelho do Montijo 

Evolução do comportamento do sector do concelho do Montijo no conjunto do 

sector da Península de Setúbal 

Enfraqueclmento Reforço 

Indústrias Alimentares (cae311 ); 

o Indústrias da Madeira e da Cortíça 
'i'l-
~ (cae331); 

"O 
V 
a:: 

Outros Produtos Minerais não Comportamento 

do emprego metálicos (cae369) 

sectorial no 
Agricultura {cae111): 

concelho 

2 Construção e Obras Públicas 
e Comércio por Grosso (cae610): (cae500); V 
E ·c; 

Restaurantes e Hotéis (cae632) Comércio a retalho (cae620); ~ 

~ 
ü 

Transportes e Comunicações 

(cae720) 

Apesar destas alterações do posicionamento (sub) sectorial do Montijo no contexto da 

região envolvente, onde é notória a redução da importância das actividades 

transformadoras e a elevação de novas actividades, é de anotar que pertencem ao sector 

industrial, bem como ao sector agrícola, os sub-sectores que, ainda hoje suportam a 

afirmação económica do concelho do Montijo no espaço regional e também no espaço 

nacional (agricultura e pecuária, agro-alimentares e madeira e cortiça). 

2.2.1.3. Evolução da estrutura produtiva do concelho: 1985- 1994 

Á semelhança do verificado na região de Setúbal, embora com diferenças em termos de sub

sectores, o concelho do Montijo sofreu na década em análise uma profunda mutação da sua 

estrutura produtiva interna, marcada por uma significativa redução do emprego industrial, e um 

crescimento bastante expressivo de subsectores do terciário, com particular destaque para as 

área do comércio, da restauração e das comunicações. 

A redução do emprego industrial foi originada sobretudo nos sectores que constituem (ainda) a 

estrutura central do sector no concelho: as indústrias alimentares e as de madeira e da cortiça, as 

quais registaram, respectivamente, uma quebra de 680 e 440 postos de trabalho, o que 

corresponde a uma redução de 25% do emprego industrial de 1985. Estas quebra de emprego 
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foram acompanhadas ainda de uma redução, embora ligeira do número de empresas em 

funcionamento. 

A construção civil surge nesta década com uma importante dinâmica empresarial e arrastando 

criação de um volume importante de emprego: passando de 24 para 71 estabelecimentos, cria 460 

novos postos de trabalho o que significa uma acréscimo de 127% do emprego sectorial. 

A evolução no sector terciário é marcada, como acima referido, pelo crescimento dos sub-sectores 

do comércio por grosso, (registando mais 18 estabelecimentos e com uma acréscimo de emprego 

de cerca de 50%), pelo comércio a retalho, (com mais 108 estabelecimentos e com um incremento 

de 83% no volume de emprego). É ainda de referir a evolução conhecida pelos sub-sectores das 

Comunicações (com mais 215 postos de trabalho), dos Serviços Prestados às Empresas (com 

mais 23 estabelecimentos e mais 106 empregos), e, por último, pelos Serviços de Educação com 

um acréscimo de emprego de 110 unidades, ao que não deve ser alheia a criação das unidades 

de ensino profissional agora instaladas no concelho. 

Quadro 2.2.1.3: Evolução dos sectores empregadores mais relevantes do concelho do Montijo 

r------···"'"'~" 

Evolução dos sectores empregadores mais relevantes do concelho do Montijo 

Estrutura Sectorial do Emprego Variação do emprego 

(1985-1994) 

CAE 1985 1994 Absoluta Relativa 

111-Agricultura 8.3% 13.1% 518 83% 

311-lndústrias Alimentares 21.3% 10.6% -681 -42% 

331- Indústrias Madeira/Cortiça 24.6% 16.2% -438 -23.6% 

369-Outros Min não Metâlicos 

500-Construção Obras Públicas 4.8% 9.4% 461 127% 

610-Comécio Grosso 5.3% 6.8% 198 50% 

620-Cmércio Retalho 6.7% 10.5% 416 83% 

631-Restauração 2.3% 3.6% 146 85% 

720-Comunicações 0.5% 2.9% 215 581% 
1------- """·-·---

832-Serviços às empresas 0.6% 1.7% 106 247% 

931-Serviços de educação 0.9% 2.0% 110 164% 

-·"" 

Total 100% 100% 1208 16% 
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2.2. 1.4. Evolução dos níveis de especialização sectorial do concelho do Montijo 

A análise dos níveis de especialização3 do concelho, calculados pelo Quociente de Localização4
; 

permite descortinar as vocações produtivas do concelho no âmbito dos espaços envolventes. 

Os valores obtidos para o concelho estão profundamente condicionados pelos elevados índices de 

concentração sectorial do emprego local. Com efeito, quando considerados os cinco principais 

sectores, obtém-se um volume de emprego correspondente a 66% do emprego total, em 1985, e 

a 53% do emprego total em 1994, o que evidencia, quer em termos regionais , quer em termos 

nacionais uma elevada concentração sectorial do emprego. 

Quadro 2.2.1.4: Quanto pesam os cinco mais importantes sectores (3dígitos) no emprego 

de cada unidade territorial? 

Quanto pesam os cínco mais importantes sectores (3dígitos) no 

emprego de cada unidade territorial? 

1985 1994 

Montijo 66% 53% 

Península de Setúbal 42% 43% 

AML 36% 44% 

Continente 37% 40% 

Verificando-se uma tendência decrescente, devido às percas de posição absoluta dos sectores 

industriais tradicionais, a leitura do quadro anterior, testemunha o ainda significativo afastamento 

dos níveis de concentração sectorial do emprego do Montijo face às restantes unidades territoriais: 

Península de Setúbal, AML e Continente. 

Estes elevados índices de concentração sectorial conduzem-nos a elevados índices de 

especialização sectorial, nos principais sectores empregadores do concelho. 

1 
- diz-se que um concelho é especializado num determinado sector, quando, por exemplo, o peso do emprego desse 
sector no concelho, é superior ao peso do emprego do mesmo sector, no total do emprego da regíão ou do país 
(conforme a unidade padrão utilizada). 

4 
- relaciona o peso do sector X, no concelho, com o peso do mesmo sector X, numa unidade territorial de referência; por 
exemplo, o peso do sector da cortiça no emprego do Montiío é relacionado com o peso do sector da cortiça no emprego 
da Península de Setúbal. 
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1 

Assim, e por ordem de grandeza deste último índice, o concelho do Montijo, no ano de 1994 

apresenta elevados níveis de especialização sectorial do emprego, nos seguintes sectores: 

Indústria das madeiras e da cortiça, (onde o concelho apresenta uma percentagem de 

emprego seis vezes superior à registada na região de Setúbal e oito vezes superior à do 

país); 

Agricultura e Pecuária5
, (cinco vezes a da região, oito vezes a do Continente); 

Fabricação de produtos minerais não metálicos (barro, cimento, .) (duas vezes a da 

região e 1,4 vezes a do Continente); 

Comunicações, (1,4 vezes a da região e 1,7 vezes a do Continente). 

A análise dos índices de especialização sectorial confirma uma vez mais, os resultados 

precedentes reafirmando, quer na estrutura interna que na projecção externa da economia do 

concelho do Montijo, a posição que ainda detém os sectores tradicionais da economia do 

concelho. 

5 
- neste sector incluem-se também as actividades de floricultura. 
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2.2.2. Agricultura e Pecuária 

"Dos três elementos da vida rural - plantação de vinha, 
exploração de sal e lenha - adveio a antiga fortuna da 
margem sul do Estuário do Tejo. Eles resultaram numa forma 
de ajuste ao ambiente, com motivação exterior desencadeada 
pelo porto e pela cidade de Lisboa" 

CRUZ, ALFREDA, (1968), Estudo sobre a Margem Sul, pag. 39 

A actividade agrícola na margem sul tem uma tradição de longa data suportada na plantação da 

vinha, exploração do sal e da lenha, e cuja expansão terá dependido da influência da proximidade 

de Lisboa, do seu porto e do seu mercado. Mais tarde, já durante o século XIX, assiste-se a um 

fenómeno de diversificação das produções em favor da cultura da batata, das leguminosas e da 

oliveira, destinadas ao consumo na cidade de Lisboa. É também a partir desta altura que começa 

a desenvolver-se a actividade da engorda, com o aparecimento dos chiqueiros, importantes 

também por causa da produção de estrume utilizado na fertilização dos solos. 

Na transição do século XIX para o século XX, com o desenvolvimento das indústrias da 

salsicharia, começam a proliferar as malhadas, ou seja, explorações caracterizadas pela criação 

intensiva de porcos. Também a peste suína, que dizimou grande quantidade de animais no 

Alentejo durante os anos 70, veio favorecer o florescimento desta actividade no Montijo. Assim, a 

fileira das carnes, integrando a criação, abate e transformação de carne de porco constituiu-se, 

desde há longa data, como um elemento determinante na base económica local, reforçando a 

função de mercado abastecedor que o Montijo sempre assumiu face à capital. 

A caracterização do sector agrícola apresenta algumas dificuldades devido aos constrangimentos 

impostos pela organização do sistema estatístico e do atraso dos dados disponíveis donde resulta 

a necessidade de complementar informação recorrendo a diversas fontes: estatísticas e 

documentais. 

Da análise efectuada constatamos que a actividade agrícola assume ainda uma posição 

determinante na estrutura do tecido produtivo e do emprego no concelho do Montijo, havendo 

registados nos Quadros do Pessoal do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, para o ano de 

1994, 153 estabelecimentos agrícolas (formais) acolhendo 1150 trabalhadores, representados 

estes valores 13% dos estabelecimentos e 15% do emprego concelhio. 

Pela parte do Recenseamento Agrícola de 1989, encontram-se registados 1230 trabalhadores 

com dedicação em regime de permanência à actividade agrícola (mão-de-obra permanente não 
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familiar) no concelho, o que representa 32% do pessoal afecto a esta actividade em toda a 

Península de Setúbal. Note-se 

que este valor representa um 

incremento de 85% no emprego 

a tempo inteiro na agricultura 

num período de dez anos, 

contrariando, em absoluto, as 

tendências registadas na sub

região no sector e mais ainda a 

tendência nacional (-19%). Não 

obstante, apenas 276 daqueles 

Montijo 

1979 
1989 
var% 

Pen insula de Setubal 
1979 
1989 
varo/o 

Grande Lisboa 
1989 

Continente 
1979 
1989 
varo/o 

Mão de Obra Permanente não 
Familiar 

Total Tempo Completo 

Explor. HM Explor. HM 

196 665 182 612 
1230 276 

85 .55 

777 3831 652 2997 
3906 1376 

2 .54 

2395 1075 

31527 89086 15869 49986 
71810 37824 

-19 -24 

Mão de Obra 
Eventual 

Explor. Jornas 

747 181979 
99180 

-45 

3649 567515 
387487 

-32 

196635 

322528 19771579 
16655295 

-16 

trabalhadores (22,4%) exerciam Fonte: !NE - Recenseamento Agrícola 

a actividade a tempo completo, significando um decréscimo de 55% no mesmo período de tempo. 

Variação igualmente negativa (45%) se verificou na mão-de-obra eventual. 

Acrescente-se ainda que cerca de 89% da "população agrícola familiar" tinha, ainda, como 

principal actividade lucrativa fora da exploração, a agricultura e a pecuária, valor com expressão 

significativa quando comparado com o da Península de Setúbal (77%) ou mesmo do Continente 

(70%). 

Não obstante, a análise da estrutura etária da população agrícola denota um notável envelhecimento 

desta população seguindo, aliás, a t endência TRABALHADORES AGRiCOLAS PERMANENTES A TEMPO 
COMPLETO, POR ESCALÕES ETÁRIOS, 1989 

nacional, embora ligeiramente mais 
%+45 %+65 

TOTAL 12-34 35-44 45-54 55-64 >65 
anos anos 

Continente 
HM 37824 11317 8157 9060 7684 1606 48,5 4,2 
H 27241 7212 5330 6905 8455 1339 
r.Jk:>ntijo 
HM 276 100 39 73 47 17 49,6 6,2 
H 135 44 16 25 38 12 
P.Setubal 
HM 1376 494 284 315 228 55 43,5 4,0 
H 733 225 141 156 170 41 

acentuada no concelho. Note-se 

que 50% dos agricultores tem 45 

ou mais anos e 6,2% tem mais de 

65, quando as mesmas categorias 

assumem valores bem menos 

negativos na sub-região: 44% e 

4%, respectivamente. Fonte:INE - Recenseamento Agrícola 

Quanto à importância da agricultura na formação do rendimento do agregado familiar, 

constatamos que ainda é significativa visto que, em 38% das explorações (com SAU) a totalidade 

das receitas familiares provém da exploração, independentemente do trabalho agrícola ser 

efectuado pelo agregado ou por pessoal remunerado. 
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1 

Ora, este valor encontra-se claramente acima da média da sub-região onde o peso desta fonte de 

rendimento, a titulo exclusivo, é de apenas 22,3% o mesmo se concluindo quando comparado 

com a média nacional (25,6%). 

DIMENSÃO DAS EXPLORAÇÕES 

Superficie total 
Superfície Agrícola 

¾SAU Dimensão 
Utilizável - SAU mêdia das 

N. 0 expl Área N.º expl. Área N.0 expl. Área expJor. agric. 

Montijo 1709 22786 1664 10934 97,4 48,0 6,6 

P.Setúbal 9243 73187 9055 48957 98,0 66,9 5,4 

AML* 15105 108595 14773 81480 97,8 75,0 5,5 

Continente 550879 5157214 546658 3879602 99,2 75,2 7,1 

Peso% 

na PS 18,5 31,1 18,4 22,3 

na AML 11,3 21,0 11,3 13,4 

no Continente 0,3 0,4 0,3 0,3 

FONTE: !NE - Recenseamento Agrícola 

* Corresponde ao somatório entre os dados da PS e a AML, não se considerou Mafra nem Sobral 

de Monte Agraço 

No que toca ao peso da 

Superfície Agrícola Utili

zada (SAU), observa

mos que, no concelho 

do Montijo apenas re

presenta, em área, 48% 

do total da superfície 

agrícola, substancial-

mente inferior ao peso 

na Península de Setúbal 

(67%) bem como no 

Continente (75%). No 

que respeita à estrutura fundiária, observamos que a dimensão média da propriedade no concelho era 

de 6,6 ha, muito próxima da média nacional que era de 7,1 ha6
, mas superior à da sub-região que era 

de 5,4 ha. 

Afigura-se igualmente importante proceder a algum aprofundamento nesta matéria por forma a avaliar 

a concentração da propriedade. Através 

do calculo do índice de Gini, relacionando 

a frequência das explorações em cada 

classe de SAU com a o peso da área 

total das mesmas é possível determinar a 

concentração da SAU7
. Assim, 

concluímos que a concentração da 

Classes de 

SAU 

<1 

[1 · 5[ 

[5 - 20[ 

[20 -100[ 

> 100 

lndice de 

Gini 

Continente 

N.' Área 

SAU 

26,4% 2,1% 

55,2% 16,7% 

14,4% 18,4% 

3,0% 16,4% 

1,0% 46,3% 

0,63 

propriedade no concelho do Montijo não Fonte: !NE-Recenseamento Agrícola 

é muito significativa (0,56), pelo menos 

P. Setubal Montijo 

N' Área 
N' Área 

SAU SAU 

39,9% 4,0% 31,0% 2,7% 

42.G¾ 17,5% 43,1% 15,0% 

13,9% 22,9% 21,8% 28,6% 

2,9% 20,7% 3,2% 19,5% 

0,7% 34,8% 0,8% 34.3% 

0,57 0,56 

6 
Note-se que quase metade do território nacional, em todo o Alentejo, domina o latifúndio, o que vem enviesar o resultado 
médio do país. 

7 
Se o índice for igual a zero significa que existe uma repartição perfeitamente equilibrada entre as diversas categorias de 
explorações, se o valor for igual a um significa que a concentração da propriedade é máxima. 
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quando comparada com a média nacional (0,63), enquadrando-se claramente no padrão sub-regional 

(0,57) Note-se que, em 1989, apenas 1 % das explorações do Continente ocupavam quase metade da 

SAU. 

Culturas Temporárias 

Total milho 
Culturas horticolas ao ar 

Culturas floricolas 
livre 

t\l°expl Area Expl Area Expl Area Expl. Area 
Montijo N" % ha % N" % ha % N" % ha % 

1989 1357 6228 261 19 1225 20 1065 78 1767 28 30 2 85 1 
P. Setúbal 

1989 6628 24385 959 14 2726 11 5161 78 6313 26 82 1 172 1 
Continente 

1989 446915 1869993 283005 63 211642 11 77052 17 61681 3 1788 0.4 585 0,03 

Fonte: INE- Recenseamento Agricola 

Relativamente à estrutura da produção agrícola, deve notar-se que esta se orienta fortemente para 

o mercado, muito mais do que para auto-consumo como aliás, alguns dos resultados 

anteriormente referidos fariam prever, recorde-se o peso das receitas agrícolas para a 

sobrevivência do agregado familiar no concelho 

Neste contexto, importará referir a importância da produção animal na economia local. Efect1vamente, 

a actlv1dade agrícola no Mont1Jo, condicionou e está profundamente condicionada pelo padrão de 

especialização da act1v1dade produtiva no concelho, i.e, com a fileira da Produção, Abate e 

Transformação de Carne (suína). Assim, ainda de acordo com os dados do Recenseamento Agrícola, 

o peso dos efectivos suínos (n. 0 cabeças) representava, em 1989, 34% do total da Península de 

Setúbal e 3, 1 % do total do Continente. Também significativo era a produção de aves de capoeira, que 

representava 28% do total da sub-região. 

De acordo com a opinião formulada por uma Associação do sector, a suinicultura tem evidenciado 

alguma dinâmica na Bacia do TeJo

Sado atestada pelo incremento do 

investimento, na melhoria das 

técnicas de maneio na exploração 

que se tem traduzido na maior 

Produção Animal -1989 

Suinos Aves de Capoeira 
Nº expl. N°cab. N°expt Nº cab. 

Montijo 486 74406 953 90748 
P. Setuba! 2327 217249 5687 327225 

Continente 222152 2380233 388401 30140943 
peso¾ 

na P. Setubal 21 34 17 28 

rentabilidade das explorações no Continente 0,2 3,1 0,2 0,3 

(menos doenças) e na criação de 
Fonte: !NE- Recenseamento Agrícola 

estruturas associativas de produtores - Agrupamentos de produtores 
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Terras com culturas permanentes 

Nº expl. Area 
Montijo 

1979 1.074 3 009 
1989 979 2.576 

Varo/o .9 -14 
P. Setúbal 

1979 5.741 15.296 
1989 6.435 15 065 

Varo/o 12 ·2 
Continente 

1979 521.605 710.157 
1989 453.441 781 .000 

Varo/o -13 10 

Fonte: INE • Recenseamento Agrícola 

se destina à produção de vinho. 

No que toca à produção não animal, é conveniente segmentar 

a análise em duas categorias: culturas permanentes e culturas 

temporárias. Relativamente à primeira daquelas categorias 

verificou-se, durante o período inter-censitário urna quebra 

significativa quer seja em número de explorações (-9 %) quer 

ainda, na área cultivada (-13%), para a qual terá contribuído a 

forte redução das vinhas, principal cultura permanente do 

Montijo que, em 1989, ocupava 65% daquelas explorações e 

70% da área cultivada. Note-se que grande parte da produção 

Quanto às culturas temporárias destacam-se particularmente as culturas horticolas ao ar livre que, 

em 1989, chegavam a ocupar 79% das explorações de culturas temporárias e 28% da área 

cultivada. O cu ltivo do milho também se evidencia muito importante chegando a ocupar 20% dos 

solos afectos a culturas temporárias. 

Deve destacar-se ainda a forte perda de importância de algumas culturas tradicionais da z.ona 

como é o caso da batata, e das culturas forrageiras anuais. 

Importa ainda referir a importância crescente das culturas florícolas que não ocupando grande 

área de cultivo em termos absolutos (apenas 85 ha em 1989) representava praticamente 50% do 

total da área afecta a esta produção em toda a Península de Setúbal. Efectivamente, é forte a 

tradição local na flor a qual é bem espelhada nas manifestações popu lares como é o caso da Feira 

da Flor-Montiflor. Trata-se de uma feira que integra a componente industrial da floricultura, 

produção de plantas e flores naturais. 

A inexistência de dados estatísticos desagregados à escala do concelho impossibi lita uma análise 

mais aprofundada sobre a importância regional e nacional do sector local, assim como as 

características locais desta produção. 
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2.2.2.1 . Estruturas de suporte à actividade agrícola 

A Adega Cooperativa Agrícola do Montijo8 dedica-se desde 1973 à produção e comercialização 

de vinhos e compra e venda de produtos agrícolas e à venda de combustível. Trata-se da única 

associação de agricu ltores do concelho, reunindo 1700 sócios, todos agricultores. 

No domínio da produção animal, importa referir ainda o papel da Associação Livre de Suinicultores 

(ALIS), estrutura de carácter sócio-profissional que conta com 300 associados em todo o país, 

embora cerca de 50% pertença aos concelhos do Montijo, Moita, Palmela e Alcochete. Esta 

associação presta serviços de informação (de carácter económico no domínio da suinicultura), de 

apoio no domínio ambiental (tratamento de efluentes) e na informatização das explorações, 

participa ainda na Bolsa do Porco e elaborou pareceres sobre as iniciativas de política para o 

sector e participa na negociação com sindicatos no domínio salarial e no Contrato Colectivo de 

Trabalho. 

Um dos grandes objectivos, a médio prazo, desta Associação, é o de apoiar a promoção de um 

Sistema Nacional de Classificação de Carcaças; sendo um dos seus principais projectos, o de 

estabelecimento um protocolo com o Ministério do Ambiente para a estruturação de uma política 

de ambiente do sector, nomeadamente, regulando as tipologias de tratamento de efluentes. Para 

além dos problemas que a actividade da suinicu ltura coloca do ponto de vista ambienta l, refira-se 

ainda outro problema que resulta do conflito entre a expansão da mancha urbana e as 

explorações. 

Distribuição e Comercialização 

No que concerne a intra-estruturas de apoio à e comercialização dos produtos da lavoura, o 

mercado abastecedor (grossista) constitui um dos investimentos prioritários para o concelho. 

No domínio da promoção, as iniciativas concentram-se na produção animal, designadamente na 

suinicu ltura, destacando-se a este respeito uma iniciativa local de projecção nacional, com 

periodicidade anual, que é a Feira Nacional do Porco, a feira mais importante do sector. 

Ainda no que respeita a instituições de regulação do mercado, deve salientar-se o papel da Bolsa 

do Porco - Associação sediada no Montijo (recinto da Montiagri) onde está representada a fileira 

8 Pertence à Federação Nacional de Adegas 
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do porco nacional visto que estão representadas as principais associações do sector e que 

integram a Mesa de Cotações. A Bolsa constitui o principal referencial do mercado suinícola 

nacional, com cotações fixadas semanalmente. Acrescente-se que esta Associação mantém 

comunicação com algumas das suas congéneres nalguns países da UE, nomeadamente 

Espanha, França, Holanda e Dinamarca. 
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2.2.3. Indústria 

2.2.3.1. Enquadramento Regional 

''.A engorda de porcos, nascidos ou não na região de Montijo, 
é efectivamente de há muito, um dos principais recursos da 
sua área, desde que se desenvolveu uma indústria local de 

salsicharia hoje importante. Desde tempos remotos que 
chegam suínos através da velha estrada do Alentejo que, 
pela passagem da Aldeia Galega 9, rumavam a Lisboa (. .. )" 

CRUZ, Alfreda, (1968), Estudo sobre a Margem Sul, pag. 96 

Embora tendo sofrido na última década, de uma significativa redução do seu peso no conjunto da 

economia do concelho, o sector industrial mantém ainda uma posição de destacada liderança na 

estrutura produtiva local , acolhendo 37% do emprego local e cerca de 20% dos estabelecimentos, 

registados na estatísticas do Ministério do Trabalho , no ano de 1994. 

Com uma relevante tradição industrial o Montijo vê no entanto, a sua actividade transformadora 

caracterizada por um muito elevado grau de concentração sectorial em torno de apenas dois 

sectores: as indústrias Agro-alimentares (carnes) e as indústrias da Madeira e da Cortiça que 

sozinhas reúnem três quartos do emprego industrial local (dados de 1994) e que caracterizam 

desde muito cedo a vocação industrial do Montijo. 

Com efeito, a indústria das carnes, designadamente a salsicharia constitui, ainda hoje, uma das 

actividades de maior peso na vida económica do concelho e da cidade. Todavia, o claro 

entendimento deste facto não pode ser dissociado dos próprios fundamentos da industrialização 

de toda a Península de Setúbal. 

O processo de industrialização na Margem Sul inscreve-se num processo mais alargado de 

industrialização em torno do grande polo lisboeta, do qual dependia no abastecimento de matérias 

primas e na distribuição/escoamento dos produtos. A força polarizadora exercida pela capital que, 

sempre controlou ou pelo menos influenciou as decisões da localização e de produção da área 

metropolitana, está associada aos circuitos comerciais que suportam essas actividades centradas 

9 
Antiga designação da povoação hoje conhecida como Montijo 
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no porto de Lisboa e no nó lisboeta de ferrovias e rodovias que penetram no mercado interno. 

Mais, o centro de decisão política e financeira também sempre se localizou na capital. 

Assim, a repartição das indústrias em torno de Lisboa e, consequentemente, a integração do 

processo de industrialização na área metropolitana teve subjacente critérios de racionalidade 

económica que se radicam na poupança de custos de transporte de matérias primas (grande parte 

importadas) e de distribuição da produção, na proximidade de um importantíssimo mercado 

consumidor interno e, fi nalmente, na complementaridade técnica que se traduz na proximidade 

geográfica das fontes de saber, do know-how. Note-se que, em muitos casos, estas localizações 

inserem-se numa política deliberada de descentralização do parque industrial de Lisboa. 

Não obstante, para além das actividades industriais induzidas pela capital ou a ela vinculadas, 

emergiram outras relativamente independentes do polo lisboeta, dinamizadas por recursos 

endógenos que resultaram de certos contextos locais rurais: é caso das indústrias das carnes. o 
Montijo protagonizou alguns casos interessantes associados à matança de porcos ou chacina: a 

outrora Aldeia Galega transformou-se num entreposto importante de recepção dos porcos 

oriundos do Alentejo 
10 

com destino à capital, desenvolvendo-se aí todas as actividades a jusante: 

matança e fabrico de produtos transformados. Efectivamente, o Montijo foi pioneiro nas indústrias 

das carnes surgindo aqui a primeira indústria de salsichas. 

A industrialização efectiva desta actividade deve-se à TOBOM que, aproveitando esta tradição, se 

estabelece no Montijo em 1920. Conquista o mercado interno e Ultramarino através dos seus 

enlatados e carnes industriais. 

Outra das indústrias regionais que também evidenciou grande pujança no Montijo foi a corticeira: 

consubstanciou uma actividade com importância económica à escala nacional fruto de uma 

matéria prima interna, destina ao mercado interno e externo. O Montijo beneficia ainda da 

localização no território da Península de Setúbal, de uma área de dimensão significativa de 

sobreiro, atingindo cerca de 20% da área total nacional. 

A Pabto, maior fábrica de transformação radicada no Montijo desde 1914, foi pioneira da 

industrialização daquela vila. Note-se que, durante a década 60, a indústria corticeira empregava 

mais de 2700 trabalhadores, no concelho. 

10 
Datam do séc. XVIII os primeiros re latos da importância do porco ou cevão. 
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2.2.3.2. Caracterização do tecido industrial no concelho 

O actual apuramento estatístico, no domínio das actividade industrial, é muito escasso em 

informação útil. Efectivamente, o INE deixou de produzir as "Estatísticas Industriais" substituindo

as pela informação estatística constante do Ficheiro Central de Estatisticas de Empresas, cuja 

insuficiência do seu conteúdo inviabiliza um estudo mais aprofundado sobre o tecido produtivo 

industrial. 

É possível, ainda assim, com base nas estatísticas disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho, 

retirar algumas das mais importantes linhas de caracterização do sector. 

A já referida elevada concentração sectorial em torno das Indústrias de Carnes e da Cortiça, é de 

facto a mais expressiva e singular característica da indústria no concelho, que se tem mantido, ao 

longo da década 85-94, o que se traduz numa parcela de emprego industrial, acima dos 70%, 

afecta àqueles dois ramos industriais (onde as Carnes obtém 28% e a Cortiça 43% - ano 1994). 

Este é de facto um dos principais factores de vulnerabilidade face a bruscas alterações sectoriais, 

quer do sector industrial quer da economia local. 

Este grau <:le vulnerabilidade do sector industrial é bastante notório quando analisamos as 

variações de emprego ocorridas na década em observação. Tendo o concelho verificado uma 

crescimento líquido de emprego de 1200 unidades, a indústria regista uma quebra liquida de 1150 

postos de trabalho, para o que terá sido determinante a redução de 680 unidades nas Alimentares 

e de 440 nas Madeiras (num total de 1120 empregos). 

Hoje, a indústria das carnes destaca-se no tecido industrial produtivo do concelho sendo de 

sublinhar a presença de duas importantes unidades do sector: 

• a ISIDORO11 que emprega entre 300 a 350 trabalhadores; 

• a CARMONTI que surge na sequência da fusão de oito pequenas empresas (entre produtores 

e industriais) e que emprega 200 trabalhadores. 

Para se compreender a importância nacional do concelho no sector, bastará dizer que 10% do 

emprego nas indústrias de carnes está concentrada no concelho do Montijo, cujas vendas 

representam 5,5% do total de volume de vendas do sector. 

11 A empresa pertence a um grupo americano do ramo alimentar (CONAGRA) o qual detém 100% do capital social 
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Note-se que se trata de uma indústria com elevado grau de concentração empresarial a nível 

nacional: as seis maiores empresas representam cerca de 34% do volume de vendas e 22% do 

pessoal ao serviço. 

A opinião dos agentes económicos sobre a evolução do sector é positiva, pese embora se registe 

alguma concorrência, pela importação de produtos transformados, com a possibilidade de 

ocorrerem alguns fluxos ilegais (importação ilegal oriunda de Espanha) 

Já no domínio da indústria da cortiça o panorama não se revela tão optimista. Actualmente 12 

existem, no Montijo, cerca de 30 indústrias preparadoras e apenas 1 O transformadoras. Este 

desequilíbrio reflecte também uma dificu ldade efectiva de algumas empresas darem o "salto 

tecnológico" para a transformação. Com efeito, denota-se um fraco dinamismo empresarial neste 

sector que se poderá traduz, a breve trecho no encerramento de algumas empresas. 

Um outro resultado obtido no estudo realizado que deverá ser aqui referido, é o que se refere ao 

facto de no período em anál ise não se ter verificado qualquer alteração da estrutura industrial do 

concelho no sentido da emergência de qualqL1er outro sector, permanecendo a estrutura e os 

níveis de concentração industrial. 

12 
• estes dados são dados aproximados e referem-se ao ano de 1998 e formam obtidos juntos da Associação dos 
Industriais da Cortiça. Nos Quadros do Pessoal, para o ano de 1994 encontravam-se registadas 55 unidades 
empresariais no sector da Madeira e Cortiça. 
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2.2.4. Comércio 

2.2.4.1. Caracterização e evolução 

Em 1993, estavam inscritos no Cadastro Comercial da Direcção Geral do Comércio e 

Concorrência, no concelho do Montijo, cerca de 83 estabelecimentos grossistas e 665 retalhistas, 

empregando respectivamente 604 e 1451 pessoas. 

No que diz respeito à estrutura do comércio a retalho, não só porque absorve uma percentagem 

cada vez maior da população activa, como também pela importância que assume na função de 

abastecimento directo às populações, verificamos que 48% destes estabelecimentos e 47% dos 

seus empregados se dedicavam no ramo alimentar. Este resultado não é surpreendente, 

traduzindo tão somente, o padrão de especialização do tecido comercial retalhista português. 

Ainda assim, convém salientar que no concelho do Montijo verificamos uma situação de sobre

especialização visto que o peso deste ramo na sub-região é ligeiramente inferior e na região 

metropolitana é substancialmente inferior. 

Regista-se, por contrapartida, alguns carências nos ramos a seguir identificados: estabelecimentos 

de vestuário, sapatarias, comércio de móveis, produtos químicos, farmácias e combustíveis. 

Quadro 2.2.4.1:Estrutura do Comércio a Retalho em 1993 
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Predomina ainda claramente o pequeno comércio, na maioria dos casos de natureza familiar, 

empregando em média 2 pessoas e cuja área de venda e exposição não ultrapassa, em 87% dos 

estabelecimentos, os 120m2
. 

Entre 1988 e 1993 o número de estabelecimentos registados aumentou em 140% e o pessoal 

afecto a esta actividade aumentou 146%, o que sugere algum incremento da dimensão média dos 

estabelecimentos. 

2.2. 4.2. Enquadramento Regional 

O aparelho comercial retalhista representava menos de 7% do total dos estabelecimentos da 

Península de Setúbal, absorvendo 7,3% do total do emprego no sector nesta sub-região. 

A análise comparativa do grau de cobertura do aparelho comercial revela os diferentes níveis de 

oferta comercial. Assim, no que toca à cobertura física do território pelo aparelho comercial aferida 

pelo indicador número estabelecimentos por 1000 ha, verificamos que o concelho do Montijo se 

apresenta, aparentemente muito deficitário. Todavia, contextualizando esta questão da localização 

das actividades comerciais no padrão de povoamento do concelho, concluímos que grande parte 

do aparelho comercial se encontra concentrado numa área restrita deste extenso território, 

precisamente nos núcleos mais densamente ocupados, o mesmo é dizer, nos poucos núcleos 

urbanos existentes. 

Quadro 2.2.4.2: Indicadores de Cobertura do Aparelho Comercial 

Ano: 1993 

Grau de cobertura do aparelho Dimensão média 

comercial 

Concelhos Estab./1000 Est./km2 Estab./pessoal 

hab. 

Montijo 18 1,9 2,2 

PS 15 6,5 2,0 

G. Lisboa 12 22,0 3,0 

AML (PS+GL) 13 12,8 2.7 

Fonte: D G C.C. 
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Assim se compreende que o indicador de cobertura alternativo (número de estabelecimentos por 

1000 habitantes) surja bastante mais favorável. Mais uma vez o resultado obtido deve ser 

ponderado à luz de outras variáveis das quais se destaca, pela sua importância, a dimensão 

média dos estabelecimentos. Os resultados comprovam, de forma inequívoca, a existência de 

uma estrutura atomística associada ao carácter familiar da maioria dos estabelecimentos. Ainda 

assim, a dimensão média dos estabelecimentos no concelho do Montijo consegue ser superior à 

da média sub-regional o que, conjugando com o resultado do anterior indicador, a coloca numa 

situação mais favorável dentro deste contexto espacial. O mesmo não se poderá afirmar 

relativamente à AML. 

Com o objectivo de estudar com maior rigor a questão da dimensão dos estabelecimentos 

analisámos a concentração dos estabelecimentos nos vários escalões de área de exposição de 

venda recorrendo, para tal, a dados fornecidos pela mesma fonte. Comparativamente verificamos 

que a dimensão média comércio na Península está ligeiramente abaixo da média da Grande 

Lisboa: apenas 7,3% dos estabelecimentos da região de Setúbal detinham uma área de exposição 

e venda superior a 200 m2
, enquanto a mesma categoria representava 10,5% dos 

estabelecimentos da Grande Lisboa. 

Quadro 2.2.4.3: Dimensão dos Estabelecimentos em Área de Venda e de Exposição 

Escalões 
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Uma avaliação alternativa de dimensão aferida pela capacidade empregadora do sector, 

demonstra ainda que, tanto o concelho do Montijo como a Península de Setúbal ficam aquém da 
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Grande Lisboa. Com efeito, em 1993, os estabelecimentos retalhistas nesta sub-região 

empregavam em média, três pessoas, mais uma que os do Montijo e da própria sub-região. Estes 

resultados são consentâneas com a o fenómeno de concentração empresarial do tecido comercial 

resultante do aparecimento das "grandes superfícies". 

2.2.4.3. Evolução/dinâmica do investimento 

Uma avaliação das intenções de investimento, na sua vertente quantitativa mas, sobretudo na 

vertente qualitativa, reveste-se de grande complexidade dada a escassez de informação 

actualizada neste domínio. 

No entanto é de salientar, a candidatura ao PROCOM para a cidade do Montijo (cuja 

apresentação pública teve lugar no in icio do mês de Janeiro de 1999) . 

Este programa, que envolve cerca de 400 comerciantes locais, e cujo investimento previsto 

ascende aos 3 milhões de contos, tem como área de intervenção o núcleo histórico da 

cidade, e enquadra acções diversas que vão desde a requalificação dos espaços 

comerciais até à remodelação de infraestruturas municipais, tais como iluminação, 

pavimento das ruas, entre outras. 

Ainda no sentido de dinamizar este sector, o PROCOM será acompanhado de acções de 

promoção da baixa comercial da cidade, uma vez que do ponto de vista da CM esta zona merece 

ser privilegiada 

Assim, e tendo em consideração as características do aparelho comercial do Montijo (pouco 

diversificado, estrutura tradicional/familiar), a implementação do PROCOM poderá contribuir de 

forma eficaz para a dinamização do sector bem como participar na an imação e qualificação 

urbana da zona central do Montijo. 
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2.2.5. Turismo 

2.2.5.1. Oferta: Recursos 

"Durante esta festa tradicional [Festas Populares de S. Pedro) 

podemos assistir à procissão festiva, benção do rio e dos barcos, 
e o tradicional boda de sardinha assada oferecido aos visitantes, a 

queima do Batel, espectáculo interessante é um antigo ritual 
pagão; festivais de folclore, touradas e largadas de touros." 

RTCA, Folheto informativo para o concelho do Montijo 

O Montijo insere-se numa vasta área de grande beleza natural comum aos vários concelhos que 

integram a zona ribeirinha da margem sul, usufruindo também de condições climatéricas muito 

acolhedoras (clima temperado com características mediterrâneas). O rio, elemento importante da 

vida económica, social e cultural do concelho constitui, na óptica do desenvolvimento turístico, um 

dos principais atractivos deste concelho ao qual estão associadas diversas iniciativas e 

actividades de expressão popular com particular destaque para: 

• Festas Populares de S. Pedro (realizam-se a partir de 29 de Junho e prolongam-se por vários 

dias): inclui uma procissão festiva, benção do rio e dos barcos, o "bodo" de sardinha assada 

que é ofertado aos visitantes; a queima do Batel (tem as suas origens num antigo ritual pagão), 

etc ... 

• A gastronomia constitui outro atractivos deste concelho fortemente associado ao rio. Este é 

efectivamente uma dos pontos de atracção que tem sido beneficiado pelo crescimento do 

número de visitantes da reg ião de Lisboa proporcionada pela abertura da nova ponto Vasco da 

Gama. 

Outros motivos de interesse não directamente associados às actividades de turismo e de lazer: 

• Touradas e largadas de touros: a cidade tem uma grandes tradições tauromáquicas 

dispondo de uma excelente praça de touros (3.ª praça de touros do país) que atrai, todos os 

anos, milhares de visitantes. Nos dias das festas e feiras mais representativas, as ruas do 

Montijo são animadas com largadas de touros. Intimamente ligada a estas tradições está a arte 

equestre. 
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• Feí ras: vocacionadas para a promoção dos "produtos da terra" atraem também muitos 

visitantes a estas paragens Salientam-se, neste domínio, a Feira Nacional do Porco, a Feira 

Nacional da Salsicharia, a Feira da Flor - Montiflor e a Feira do Artesanato - Montiarte. 

• Outras festas que animam várias localidades do concelho, embora não estejam ligadas ao rio: 

é o caso das Festas em Honra de N ª S. ª de Atalaia ( a partir do último domingo do mês de 

Agosto, prolongam-se por três dias) e a Festa em Honra de N. ª S ª da Oliveira - Canha 

(realizam-se durante o mês de Setembro). 

• Artesanato: olaria, miniaturas de barcos, trabalhos em cortiça e cobre, fabrico de violas, 

guitarras e cavaquinhos. 

Embora não se realce no domínio do património construido grandes valores, existem alguns 

pontos de interesse: a traça arqu itectónica das fachadas de alguns edifícios, a especificidade de 

algumas portas e varandas. 

2. 2. 5. 2. Oferta: alojamento e infra-estruturas de apoio 

Existem recenseadas na Direcção Geral de Turismo, no concelho do Montijo duas unidades 

hoteleiras recentes (datam dos anos 90) de três estrelas com capacidade, respectivamente, de 32 

e 164 camas, o que equivale a uma capacidade de alojamento no Montijo de 196 camas 

(representando apenas 4,6% do tota l da oferta da região de Setúbal). 

Contudo, a inserção do novo Hotel do Montijo (Montijo Parque Hotel) na rede ibérica Sol lnn, 

poderá contribuir para uma significativa alteração do movimento de turistas na cidade. 

Sublinhe-se que 90% de toda a oferta da sub-região se concentra em três concelhos apenas: 

Sesimbra, Setúbal e Almada, correspondentes aos principais destinos turísticos desta sub-região. 

No que respeita a intra-estruturas complementares de apoio à actividade turística a oferta no 

Montijo é escassa, contando apenas com um Centro equestre e com as piscinas municipais. 
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2.2.5.3. Procura 

A análise da procura por intermédio da quantificação das dormidas em unidades hoteleiras, 

recorrendo aos dados do INE, evidencia, no concelho do Montijo, uma clara tendência de 

crescimento a ritmo acelerado no quinquénio 1990-95, onde a variação média anual foi de 65,8%. 

Note-se que, a base é diminuta visto que o número de dormidas registadas em 1990 pode 

considerar-se quase insignificante ( apenas 841 ). Este ritmo de crescimento não foi constante 

registando-se o primeiro grande salto em 1991 como a entrada em funcionamento da primeira 

unidade hoteleira, e o segundo em 1994/95 com o arranque de uma segunda unidade, esta 

substancialmente maior. 

A leitura de dados mais recentes recorrendo a uma fonte alternativa, a Região de Turismo da 

Costa Azul, cujo universo corresponde a 90% da unidades hoteleiras, revela para o concelho, uma 

tendência recessiva no ano de 1996 verificando-se uma regressão do número de dormidas em 

17% relativamente ao ano anterior, o que contraria não só a tendência de crescimento que se 

vinha verificando nos últimos cinco anos como a própria tendência de crescimento verificada 

nesse ano na sub-região(+ 5%) bem como na própria Região de Turismo da Costa Azul (+ 8%). 

Os bons resultados que têm sido obtidos neste capítulo pelo Montijo Parque Hotel poderão em 

anos mais recentes ter invertido esta quebra pontual. 

EVOLUÇÃO DA PROCURA NA PS E NO MONTIJO 
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O cruzamento entre a oferta a procura na PS permite-nos concluir que a rendibilidade dos 

equ ipamentos hoteleiros medida através da "taxa de ocupação" é, regra geral, baixa. Este 

resultado não poderá ser dissociado da forte sazonalidade que caracteriza a actividade turística 

nesta sub-região. Não obstante, as disparidades internas reveladas na oscilação de valores deste 

rácio, que variam entre os 14,7% e os 44,6% deve ser objecto de análise mais detalhada. Veja-se 

o caso do Montijo que se situa no extremo inferior daquele intervalo: este facto sugere algum 

sobredimensionamento da oferta e/ou défice da procura, apelando à tomada de medidas que 

promovam mais e melhor o concelho 13. 

Note-se que nem sempre a valores iguais da "taxa de ocupação" correspondem real idades 

idênticas. Efectivamente, no contexto da PS, o Seixal não surge mal colocado; todavia, o aparente 

equilíbrio daquele indicador resulta mais da escassez da oferta do que de uma situação mais 

equilibrada e positiva para o sector naquele concelho. 

Procura/95 Oferta Taxa de 

CONCELHOS Dormidas % Cap. ato}. % ocupação 

Sesimbra 163695 36,5% 1006 24,6% 44,6% 

Setúbal 134345 30,0% 1528 37,4% 24,1% 

Almada/Caparica 117027 26,1% 1201 29,4% 26,7% 

Palmela 12530 2,8% 90 2,2% 38,1% 

Montijo 10532 2,4% 196 4,8% 14,7% 

Seixal 9988 2,2% 68 1,7% 40,2% 

Total PS 448117 4089 30,0% 

Fonte: INE, RTCA. 

Observ.: apenas se consideraram os fluxos de oferta e procura na óptica da oferta hoteleira. 

No que toca à estrutura da procura, ou seja, à tipologia dos turistas que procuram a região, 

segundo dados mais recentes, referentes a 1996, mais de metade dos turistas são portugueses 

(53%). Na categoria dos estrangeiros destacam-se os espanhóis que representam 12% da procura 

total, logo seguidos dos alemães e ingleses com 7% e 6% das dormidas, respectivamente. 

13
• mais uma vez chamamos a atenção para que os resultados dos últimos anos ainda não disponíveis, poderem alterar, 
positivamente, esta leitura. 
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2.2.5.4. Estratégia Regional para o Turismo 

Integrado na Região de Turismo da Costa Azul (RTCA), o concelho do Montijo evidencia, como já 

se expôs, especificidades com alguma valia turística, as quais se encontram insuficientemente 

exploradas. 

Para além da insuficiência de animação turística da cidade e das intra-estruturas de apoio 

observa-se também alguma falta de dinamismo nas actividades ou acontecimentos culturais 

promovidos ou apoiados pela edilidade. A simples leitura do guia de "ACONTECIMENTOS", 

publicação da responsabilidade da RTCA, por exemplo para os meses de Novembro e Dezembro 

de 1997 revela-nos alguma modéstia das iniciativas locais programadas para o concelho, que se 

pautou pela ausência de iniciativas de música, dança ou teatro, registando-se apenas algumas 

iniciativas no campo desportivo e uma exposição de pintura 

A estratégia definida para a RTCA suportada no seu Plano de Desenvolvimento Turístico14 (1992), 

e adiante designado por Plano, apontou para a formulação ou reformulação de nove produtos 

turísticos, a saber: 

1. Sol e Mar 

2. Campismo 

3. Natureza e Ambiente 

4. Golfe 

5. Outras actividades desportivas 

6. Caça e Pesca 

7. História, Cultura e Gastronomia 

8. Conferências e Incentivos 

9. Actividades recreativas 

Para além da definição clara destes produtos, foi identificado o potencial de desenvolvimento 

turístico por zona. A espacialização daqueles produtos bem como das estratégias para o turismo 

da região, pressupôs a definição de quatro grandes zonas com potencial de desenvolvimento 

•• Contemplou também a elaboração de um "Guia de Referência para o Decisor Autárquico", um "Guia dos Investidores" 
bem como um documento de "Estratégia e Marketing" 
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turístico, definidas em função de factores como a localização geográfica, características físicas e 

recursos naturais complementares: 

• Costa Atlântica 

• Alentejo 

• Arrábida Sado 

• Zona ribeirinha do Tejo 

O Montijo, insere-se nesta última categoria, que eng loba ainda os concelhos de Alcochete, Moita, 

Barreiro e Seixal, e que se caracteriza para além dos aspectos específicos da sua localização, 

pela existência de áreas industriais muito concentradas. O Plano propôs que a oferta futura fosse 

direccionada para os seguintes produtos turísticos: golfe; actividades desportivas; caça e pesca; 

história, cu ltura e gastronomia; actividades recreativas. 

No caso concreto do Montijo, o Plano começa por considerar que o concelho apresenta um 

"limitado potencial de desenvolvimento com base nas atracções do folclore e artesanato existentes 

na área". Salienta ainda a tradição tauromáquica e destaca a importância de algumas festas, feiras 

e romarias, e a reputação que angariou pela sua vida nocturna. Refere, finalmente a importância 

da concretização de um projecto camarário para a construção de uma Marina. 

O Plano não terá sido muito ambicioso nas propostas estratégicas para alguns dos concelhos da 

zona ribeirinha, designadamente para o Montijo. Com efeito, toda a zona ribeirinha e 

especialmente o Montijo, dada a sua proximidade com a Lisboa, reforçada depois da abertura ao 

trânsito da nova ponte, assume-se cada vez mais como um espaço alternativo de lazer e recreio, 

sobretudo ao fim de semana, para os residentes da Área Metropolitana de Lisboa. A zona 

ribeirinha da margem sul tem para oferecer, uma outra perspectiva do rio num território onae a 

pressão urbanística ainda não destruiu alguma da serenidade que caracteriza estes espaços 

urbanos com ainda uma forte presença da ruralidade ou semi-ruralidade, bem vivos nas tradições 

populares que ainda animam, pontualmente, estas localidades. 

Caberá às entidades com responsabilidades no sector, designadamente à autarquia local, à RTCA 

e à APL (ainda responsável pela gestão da zona ribeirinha) concertarem estratégias que 

promovam o concelho, aproveitando em pleno os seus recursos, eventualmente enquadrando, 

nalguns domínios soluções comuns que envolvam os restantes concelhos da zona ribeirinha. 
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2.3.QUALIDADE DE VIDA URBANA 



2.3. Q UALIDADE DE VIDA U RBANA 

2.3.1. Habitação 

O tratamento do domínio da Habitação assenta em informação diversa que foi recolhida 

nomeadamente, junto do INE no que se refere aos dados estatísticos relativos ao Recenseamento 

Geral à População e Habitação de 1991 , no Plano Director Municipal do Montijo e ainda, através 

de contacto directo com o Departamento de Administração Urbanística e a Divisão de Habitação 

da Câmara Municipal. Pretende-se com este tratamento obter uma visão geral da situação da 

Cidade pelo que o nível de abordagem, não procurando vir a traçar uma estratégia municipal 

especifica para o sector da habitação, corresponde apenas ao necessário para definir as principais 

carências, debilidades ou potencialidades deste domínio no âmbito de uma estratégia mais geral 

para a Cidade. 

Este é um sector que assume relevância na avaliação das condições de vida das populações e 

que, no caso concreto da Cidade do Montijo, tendo em conta a dinâmica recentemente instalada 

decorrente da construção da Ponte Vasco da Gama, terá uma importância decisiva na modelação 

das características da Cidade, tanto do ponto de vista da imagem urbana como na definição do 

seu papel enquanto centro urbano no contexto da AML. 

2.3.1.1 . Parque Habitacional da Cidade 

Da observação dos dados estatísticos do INE referentes ao censo de 1991 podemos conclu ir que, 

de uma forma geral, a situação do sector nessa data era razoável. Esta afirmação é confirmada 

pelo PDM que, embora estenda a sua análise a todo o concelho, a refere no seu relatório de Julho 

de 1992 (Caracterização - Volume Il i). 

Quanto ao nível de resposta relativamente às necessidades de habitação, retiramos desse 

documento a seguinte conclusão : 

"Face ao volume de fogos novos constru ídos, ampliados ou transformados, dir-se-ía que as 

carências do concelho se confinam hoje, exactamente, às famílias residentes nos Pátios e às 

situações de sobreocupação reg istadas em 1981." 
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Para a Cidade, delimitada para efeito desta análise pelas freguesias do Montijo e Afonsoeiro, a 

situação em 1991 apresenta-se no Quadro que se segue. 

Quadro 2.3.1: Famílias e Alojamentos Familiares Ocupados segundo o tipo de Alojamento 

Freguesias Famílias A loj. Clássicos Barracas e Outros 

Montijo 7034 6999 17 

Afonsoeiro 1352 1338 8 

Total 8386 8337 25 

Fonte: INE, 1991. 

A obseNação deste Quadro permite-nos retirar as segu intes conclusões para a Cidade, referentes 

a 1991 : 

- A relação entre Famílias e Alojamentos traduz a inexistência de carências estáticas importantes; 

- As Barracas têm uma expressão muito pouco significativa; 

- A situação é equivalente nas d1,.1as freguesias. 

Recorrendo novamente ao PDM importará, no entanto, assinalar a existência, na área envolvente 

à Cidade, de bairros clandestinos que envolviam, em 1992, cerca de 250 famílias. Dos 234 

edifícios unifamiliares nestas circunstâncias é referido que se tratam de construções definitivas 

" .. . implantadas em lotes com uma área média entre 300 e 1000 m2
, adquiridos principalmente no 

período 1970/79 e edificados entre 1970 e 1984", e cujo " ... estado de conseNação e de ligação às 

infraestruturas fundamentais é, em média, satisfatória, podendo salientar-se como carência 

determinante a relativa às instalações sanitárias e esgotos." 

Refere-se ainda que este é um fenómeno que tem vindo a diminuir de importância devido à 

aplicação de políticas de controlo da sua expansão bem como processos de legalização (dos 26 

bairros clandestinos iniciais, 1 O permaneciam com esse estatuto em 1992). 

Segundo informação mun icipal actua lizada os "clandestinos" na Cidade envolvem neste momento 

cerca de 400 fogos acoplados em quatro bairros. Destes, existe um que se localiza na freguesia 

do Afonsoeiro (Charqueirão) e já se encontra legalizado. Dos outros, pertencentes á freguesia do 

Montijo, dois têm o processo de reconversão em curso e apenas um (Barrão) se encontra sem 

qualquer processo de recuperação pelo que a elaboração do respectivo Plano de Pormenor 

constituí uma prioridade para a Câmara Municipal. 
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Outra situação importante identificada e confirmada nos documentos do PDM, e que constitui de 

alguma forma uma especificidade da Cidade, respei ta aos Pátios de habitação operária. 

Constituídos por conjuntos com cerca de 5 fogos que datam dos anos 40, refere o relatório que 

estes " ... Encontram-se maioritariamente arrendados - com rendas muito baixas, que se têm 

constituído como factor impeditivo de mobilidade - e apresentam um elevado estado de 

degradação, a que se juntarão os problemas dos baixos níveis de equipamento sanitário de que 

-~--_,....._a e/ou rede de esgotos." Efectivamente, correspondendo a 

um quantitativo de cerca de 225 Pátios estes constituem o principal problema habitacional do 

Montijo. Caracterizam-se por uma construção de má qualidade, com aproximadamente 50 anos de 

idade e desprovida das cond ições mfnimas de habitabilidade. Apesar destas condicionantes, os 

Pátios continuam a ter procura devido às baixas rendas que promovem e estão maioritariamente 

ocupados por uma população idosa e de muito baixos rendimentos. 

Apesar destas duas situações particulares identificadas (bairros clandestinos e pátios), no que 

respeita à informação estatistica do INE a leitura dos dados relativamente aos indicadores de 

ocupação dos alojamentos, sistematizados no Quadro 2.3.2, permite-nos, concluir que : 

- A dimensão média dos alojamentos é ligeiramente superior na freguesia do Montijo 

- Não se observam indícios de sobrelotação em nenhuma das freguesias da Cidade 

Quadro 2.3.2: Indicadores de Ocupação dos Alojamentos Clássicos Ocupados como 

Residência Habitual 

Freguesias Divisões/Aloj.Cláss. Famílias/Aloj.Cláss. Pessoas/Divisão 

Montijo 4,2 1,0 0,7 

Afonsoeiro 3,6 1,0 0,9 

Fonte: INE, 1991 . 

Quanto às condições de habitabilidade dos fogos, medida neste caso através dos níveis de satisfação 

em infraestruturas de utilização doméstica e pela idade do parque habitacional, apresentamos dois 

Quadros de dados com base nos quais procedemos à análise da Cidade em 1991. 

O Quadro 2.3.3, que seguidamente se apresenta, traduz uma situação francamente satisfatória no que 

respeita ao acesso às instalações existentes nos alojamentos . . Efectivamente, podemos verificar que : 

- Os alojamentos sem instalações não têm qualquer expressão 

- 90.5% dos alojamentos da Cidade têm acesso a todas as instalações 
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- Apenas 5. 7% dos alojamentos só não têm banho 

- A situação da freguesia do Montijo é ligeiramente favorável em comparação com a do Afonsoeiro 

Quadro 2.3.3: Alojamentos Familiares Ocupados como Residência Habitual, por instalações 

existentes nos Alojamentos 

Freguesias Aloj.Cláss. c/Elect+Retr+ c/Elect+Retr+ Só Electricidade Sem Instalações 
Água e e/banho Água e s/banho e Água 

Montijo 6999 6341 90.5% 408 5.8% 117 1.6% 20 0.28% 

Afonsoeiro 1338 1210 90.4% 73 5.4% 13 0.9% 5 0.37% 

Total 8337 7551 90.5% 481 5.7% 130 1.5% 25 0.29% 

Fonte: INE, 1991. 

No que respeita a idade do parque habitacional, se tivermos em conta que a esperança de vida 

média de um edifício ronda os 70 anos, os dados apresentados no Quadro 2.3.4, sugerem-nos 

que o parque habitacional da Cidade é bastante jovem (apenas 11.3% dos fogos têm idade 

superior a 70 anos, a construção de 47.1 % dos alojamentos é posterior a 1971) 

Quanto à d inâmica de evolução da Cidade podemos observar que: 

- O crescimento da Cidade situa-se ao longo do período 1919/1970 

- A construção na actual freguesia do Afonsoeiro não existia antes de 1919 

- A última década (1981/91) é a de maior dinamismo no conjunto das duas freguesias 

- A freguesia do Montijo regista um crescimento acentuado ainda na década de 1971/80 

Estas observações permitem-nos conclu ir que a Cidade do Montijo vem consolidando desde a 

terceira década do século uma dinâmica de construção importante que se acentuou a partir dos 

anos 70. Apesar da ausência de dados actualizados para o afirmar, tudo indica que esta tendência 

manter-se-á nas próximas décadas. 

Quadro 2.3.4: Alojamentos Clássicos, segundo a Época de construção dos Edifícios 

Freguesias Aloj.Cláss, Antes 1919 1919/1970 1971/1980 1981/1991 

Montijo 6999 788 11.3% 2796 39.9% 1660 23.7% 1755 25% 

Afonsoeiro 1338 7 0.5% 815 61% 209 15.6% 307 22.9% 

Total 8337 795 1% 3611 43.3% 1870 22.4% 2062 24.7% 

Fonte: INE, 1991. 
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No entanto, com o recurso a dados mais actualizados relativos ao concelho nomeadamente, as 

"Estatísticas de Construção de Edifícios e Licenciamento de Habitação" publicadas anualmente 

até 1997 foi-nos possível construir um quadro cuja leitura aconselha alguma moderação na 

observação da dinâmica de construção no concelho do Montijo de 1991 a 1997. 

Quadro 2.3.5: Fogos Construídos entre 1991 e 1997 por res idente em 1991 

Concelhos População Residente em Fogos para Habitação FOGOS/HABITANTE 
1991 const. de 1991 a 1997 

V. FRANCA DE XIRA 103 571 6137 0,059 

PALMELA 43 857 3 388 0,077 

MOITA 65 086 3648 0,056 

MONTIJO 36 038 1 812 0,050 

SETÚBAL 103 634 6 144 0,059 

BARREIRO 85 768 1 548 0 ,018 

AML SUL 640 493 35 923 0,056 

AML 2 472 370 110 097 0,044 

Fonte: INE, 1991. 

Efectivamente, no que respeita o posicionamento do concelho do Montijo, relativamente á 

construção para habitação nos últimos 7 anos, no contexto da Area Metropolitana de Lisboa e na 

Península de Setúbal, a análise do Quadro 2.3.5 permite-nos retirar as seguintes conclusões: 

- A AML Sul tem construído mais fogos do que a AML 

- Do conjunto de concelhos de referência evidencia-se o Barreiro pela estagnação e Palmela pela 

dinâmica 

- Montijo foi o segundo concelho que menos cresceu embora os seus valores sejam superiores à 

AML e se aproximem muito da AML Sul 

Do resultado do Inquérito de Opinião efectuado no àmbito deste Estudo, observa-se que o sector 

da Habitação, no conjunto das perguntas, é considerado como positivo. Quando confrontados com 

a primeira pergunta relativa à avaliação da Cidade por domínio, a Habitação surge com a 

classificação de Bom em 44% das respostas e Razoável em 34%, o que representa uma avaliação 

francamente positiva do sector. Este dado é confirmado na pergunta nº 4 relativa à identificação 

de Pontos Fortes e Fracos em determinadas Áreas Estratégicas na qual se observa que 

50 



relativamente à Qualidade de Vida e mais especificamente à Habitação, 36 % das respostas 

consideram-na um Ponto Forte da Cidade. No entanto, quando na mesma pergunta são 

confrontados com a avaliação da Gestão Urbana, verifica-se que a Habitação e o 

Desenvolvimento Urbano surgem em 29% das respostas como Ponto Fraco não registando 

nenhuma resposta de sentido oposto. De qualquer forma, o domín io da Habitação não é 

identificado como Problema ao desenvolvimento da Cidade (pergunta 3) situação que poderá 

cumulativamente associar-se ao facto de apenas 5% dos inquiridos desejarem que a Cidade 

venha a assumir-se no futuro como Centro Residencial (pergunta 5). 

2.3.1.2. Política Municipal 

A política habitacional da Câmara Municipal do Montijo é assegurada por uma Divisão de 

Habitação incorporada no Departamento de Administração Urbanistica. Esta Divisão é composta 

por um Gabinete Técnico de Habitação (1 engenheiro e 2 fiscais) , um Gabinete de Acção Social 

(1 assistente social e 1 administrativo) e ainda uma Secção Administrativa. 

Genericamente, são as seguintes as atribuições dos Gabinetes referidos: 

a) O Gabinete Técnico de Habitação assegura a gestão física do património habitacional da 

Câmara Municipal nomeadamente, procedendo a acções de fiscalização e vistoria, incluindo 

as referentes às condições de habitabilidade dos inscritos no PER (Programa de Erradicação 

de Barracas), promovendo e preparando os concursos de empreitadas de obras necessárias à 

conservação e recuperação desse património, executando as candidaturas no âmbito da 

renovação urbana e informando os processos RECRIA: 

b) O Gabinete de Acção Social tem a seu cargo a coordenação do PER o que envolve, entre 

outros, a monitorização do recenseamento, a implementação das acções de realojamento e o 

cálcu lo de rendas, assegura o atendimento das populações dependentes do Rendimento 

Mínimo Garantido e é ainda responsável pela gestão do programa Integrar no concelho. 

O património habitacional da Câmara Municipal, na sua grande maioria ocupado em regime de 

arrendamento, é constituído pelos seguintes bairros: 

Afonsoeiro 

Caneira 

Esteva! 

- 96 fogos (1983) 

- 120 fogos em alvenaria (1993) 

- 22 fogos em madeira (1980/85) 

- 206 fogos ( 1994) 
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No domínio das carências habitacionais da Cidade, a Câmara Municipal solicitou junto das Juntas 

de Freguesia a detecção de situações de carência local, uma vez que não dispõe de nenhum 

inquérito actualizado. No que se refere ao PER, no entanto, verifica-se que o nº de recenseados é 

de 307, o nº de realojados é de 191, pelo que as carências correspondem a cerca de 100 fogos. É 

intenção da Câmara Municipal resolver estas carências durante o ano de 1999 e proceder ainda 

ao realojamento da população instalada nos fogos construídos em madeira no Bairro da Caneira. 

No que respeita a recuperação de edifícios degradados com apoio municipal verifica-se que a 

dinâmica da procura é incipiente uma vez que em 1997 e 1998 apenas deram entrada nos 

serviços 12 processos RECRIA 

Assim, a intervenção municipal no sector da habitação corresponde, no essencial , à administração 

de um património municipal já existente por forma a solucionar, em conjugação com programas 

nacionais de acção social, os problemas de famílias carenciadas no acesso à habitação. Os 

problemas identificados pela Divisão de Habitação neste domínio prendem-se com a exiguidade 

de recursos humanos do Gabinete de Acção Social. 
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2.3.2. Ensino 

A caracterização e avaliação das oportunidades de ensino existentes, relevando as suas 

debilidades e potencialidades bem como as vantagens comparativas que a Cidade oferece neste 

domínio, constituem o principal objectivo deste capítulo. Com efeito, a diversidade de niveis de 

ensino e formação, a qualidade do ensino prestado e a adequação da capacidade de acolhimento 

às necessidades, têm uma contribuição decisiva para a melhoria do quadro de vida da população, 

para a qualificação dos recursos humanos e, indirectamente para o desenvolvimento das 

actividades económicas. 

A caracterização e diagnóstico que seguidamente se apresenta, pretende assim avaliar a 

qualidade dos serviços prestados neste domínio bem como até que ponto ele pode constituir no 

caso do Montijo um vector de competitividade e afirmação da Cidade. 

Actualmente são ministrados na Cidade, os níveis de ensino pré-escolar, bàsico, secundário e 

profissional. 

Ao nível de educação pré-escolar, cuja frequência influencia determinantemente o sucesso 

escolar, existem no Montijo os seguintes equ ipamentos: 

• Jardim de Infância do Montijo, no Bairro do Areias: funciona em 2 salas da Escola nº 5 do 1º 

Ciclo. Tem capacidade para 45 crianças, totalmente preenchida, assistidas por 2 educadoras, 

o que resulta num rácio de 22 crianças por sala e por educadora. 

• Jardim Infantil da União Mutualista Nº Sr da Conceição, junto ao Parque Municipal: tem 

capacidade para 90 crianças nesta valência, que se encontram distribuídas por 4 salas o que 

se traduz num rácio de 22 crianças por sala. Um total de 9 educadoras de infância assistem 

esta valência e ainda as valências de creche e ATL, também existentes nesta Instituição com 

capacidade para 60 e 30 crianças respectivamente. 

• Centro de Infância do Afonsoeiro, da Stª. Casa da Misericórdia, com capacidade para 75 

crianças, distribuídas por 3 salas e assistidas por 3 educadoras. 

Jardim Infantil do Centro Paroquial, com capacidade para 100 crianças distribuídas por dois 

edifícios: o edifício localizado no centro da Cidade tem capacidade para 75 crianças, dispõe de 3 

salas e 3 educadoras. No Bairro da Caneira, possui apenas uma sala para 25 crianças e uma 

educadora. 
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No total, a Cidade dispõe de capacidade para 310 crianças, em 4 equipamentos que servem 

as freguesias do Montijo e Afonsoeiro, o que, para uma população de aproximadamente 24 

150 habitantes (população das duas freguesias referidas) é manifestamente insuficiente 

ainda mais que se trata de uma área de características marcadamente urbanas. Com efeito, 

a capacidade instalada assegura um cobertura de apenas 42.8% do total de crianças com 

idades compreendidas entre 3 e 5 anos inclusive (estimada em 725 crianças), quando a taxa 

de cobertura recomendada pelo Ministério da Educação é de pelo menos 60%, devendo atingir os 

90% nos 5 anos de idade. 

Das entidades contactadas e com responsabilidade neste domínio, o Ministério da Educação e a 

União Mutualista Nª Srª da Conceição e ainda os Bombeiros do Montijo, revela ram ter projectos de 

novos edifícios destinados a esta valência nomeadamente: construção de uma nova escola básica 

onde 3 salas serão destinadas ao ensino pré-primário; construção de um novo Jardim de Infância 

pela U.M.N.S.C. e construção também de um Jardim de Infância dos Bombeiros do Montijo. 

No que respeita ao ensino básico, este é ministrado nas escolas de 1° ciclo da rede pública, nas 

escolas preparatórias e ainda nas escolas secundárias. Uma vez que as taxas de cobertura neste 

nível de ensino atingem já os valores aceitáveis, não constituindo por isso um dos problemas-alvo 

principais, optou-se por analisar as instalações e condições de ensino. 

Actualmente existem 7 escolas do 1 ° ciclo, com aproximadamente 1200 alunos no ano lectivo de 

1997/98. O número de alunos tem vindo progressivamente a baixar nos últimos anos, segundo 

informação da Delegação Escolar, como consequência do envelhecimento da população. 

Apenas 3 destas escolas, as nº 1, 5 e 6, são de construção relativamente recente, tipo P3. As 

restantes são construções tipo "Centenário", mais antigas e cuja adequação funcional é mais 

deficiente. Exceptua-se a nº 7, que funciona num pavilhão provisório, pré-fabricado em muito 

deficientes cond ições. Quanto à sua ocupação, é de referir que as escolas nº 2, 3 e 4, as tipo 

"Centenário", com 8 salas de aula, se encontram sobreocupadas, situação que se reflecte 

negativamente nas cond ições de ensino. Quanto à existência de condições para a prática de 

desporto, apenas as escolas nª 1, 5 e 6, tipo P3, têm ginásio. Na escola nº 2, duas salas foram 

adaptadas para este efeito. As restantes não têm condições, mesmo exteriores pois os 

logradouros não têm uma dimensão adequada. 
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No entanto, está prevista a construção de uma nova escola básica para o 1 ° ciclo, com 8 salas de 

aula, bem como a recuperação e readaptação funcional das escolas nº 2, 3 e 4. 

O ensino secundário é ministrado nas escolas secundárias nº 1 e 2 do Montijo. 

A Escola nº 1, tem actualmente (1997/98) um total de 1800 alunos e 152 professores. Oferece 

algumas alternativas à via de ensino, nomeadamente os cursos tecnológicos de Administração, 

Mecânica e Electrónica. Possui ainda um curso de formação em electromecânica, destinado aos 

alunos que não têm progressão depois do 9° ano. A Escola dispõe de oficinas com o equipamento 

necessário ao funcionamento destes cursos, bem como de laboratórios de química e biolog ia e 

ainda de uma oficina de artes de apoio ao funcionamento deste curso. Está ainda equ ipada com 

biblioteca e mediateca, com equipamento informático de apoio com acesso à INTERNET e um 

espaço para exposições. Quanto à evolução da população escolar, tem estado estabilizada nos 

cursos diurnos, mesmo no caso dos cursos tecnológicos. Relativamente ao equipamento 

desportivo, existem na Escola 2 ginásios, um campo de futebol (de 7) descoberto e um campo de 

jogos polivalente, também descoberto, que, durante a noite é cedido à Câmara Municipal e clubes 

desportivos. 

Entre os projectos da Escola, destacam-se a construção de novas instalações no recinto da 

Escola, para a Oficina de Artes, de apoio aos cursos do 2° agrupamento e a instalação de um 

Gabinete, em colaboração com o Centro de Emprego, de informação e apoio aos estudantes para 

a sua futura colocação no mercado de trabalho. Esta iniciativa nasceu no âmbito do Programa 

UNIVA e é financiada pela U.E.. 

Na Escola nº 2, actua lmente com 1080 alunos e 123 professores, são igualmente ministrados, 

para além dos cursos da via de ensino, cursos tecnológicos nas áreas de química, informática, 

gestão e administração e comunicação e difusão. No âmbito do Curso Tecnológ ico de Química, a 

Escola tem um protocolo de prestação de serviços para a análise de terras com a STREPTOFLOR 

(Montijo). Fazem ainda análises alimentares para a QUIMITESTE (Pinhal Novo). A Escola dispõe 

de todo o equipamento necessário ao funcionamento destes cursos e ao fornecimento de serviços. 

Está ainda equipada com ludoteca e biblioteca com equipamento informático de apoio, com 

acesso à Biblioteca Nacional e à INTERNET. No que respeita ao equipamento desportivo, a 

Escola dispõe de um pavilhão gimnodesportivo e de um campo polidesportivo descoberto. A 

população escolar apresenta uma tendência para a estagnação/decréscimo, embora a procura 

dos cursos tecnológicos tenha aumentado. A Escola tem um protocolo de colaboração com o 

Centro de Emprego para a colocação no mercado de trabalho dos alunos que abandonam os 

estudos. 
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Como projectos mais relevantes, merecem referência, os seguintes: acções de formação para 

professores dos concelhos de Montijo e Alcochete; para o pessoal administrativo das escolas do 

Distrito de Setúbal e ainda para auxiliares de educação; publicação de uma revista científica do 

Centro de Formação de Professores da Escola; publicação de separatas com intervenção de 

professores da escola e de teses académicas. Criação de um Museu de miniaturas de barcos 

antigos financiado pela LUSOPONTE; criação de um jardim botânico; criação de um centro 

informático permanente para alunos, funcionários e professores; Criação e construção do Centro 

de Recursos constituído por 2 anfiteatros, biblioteca, mediateca, ludoteca e videoteca, financiado 

pelo FEDER/99. 

Pode concluir-se que as escolas deste nível de ensino têm uma oferta de cursos, nomeadamente 

tecnológicos diversificada e possuem boas instalações. O acesso a telecomunicações e 

equipamento técnico de apoio ao funcionamento dos cursos tecnológicos constitui um ponto forte 

deste nível de ensino. Destaca-se também o desempenho das escolas na inserção profissional 

dos estudantes e na dinamização de actividades extracurricu lares, nomeadamente da Escola nº 2. 

Estas escolas servem sobretudo a cidade embora a sua área de influência se estenda, no caso da 

Escola nº 2 a outras freguesias do Concelho. A construção de uma nova escola em Pegões onde 

será ministrado o 3° ciclo do ensino básico, irá certamente alterar esta situação, prevendo-se um 

descongestionamento das escolas da cidade, nomeadamente da nº 2. A Escola nº 1, recebe 

também alguns alunos dos concelhos de Moita e Alcochete, mas apenas para frequentarem o 2° 

agrupamento - Artes, e os cursos tecnológicos de mecânica e electrón ica, não existentes naqueles 

concelhos. 

Quanto ao ensino profissional , a Cidade dispõe de uma Escola Profissional, cuja entidade 

promotora é a Câmara Municipal, destinada à formação de técnicos de nível intermédio (nível 3, 

equivalente ao 12° ano) onde são ministrados os seguintes cursos: 

Ambiente 

Electromecân ica 

Indústria de Carnes 

Cortiça 

Artes Gráficas 

• Design Industrial 

• Construção Civil 
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A opção por estes cursos foi feita tendo em conta as opiniões dos parceiros da escola, as opiniões 

recolhidas junto de empresas do Montijo e a preocupação de complementaridade, em termos de 

formação, com as escolas secundárias e o Instituto de Emprego. 

Refira-se que, para além desta Escola, existem na Península de Setúbal , outras 6 Escolas 

Profissionais, 3 em Setúbal e 3 em Almada. A Escola do Montijo apresenta alguma especificidade 

a nível regional e mesmo nacional, uma vez que, com a excepção dos cursos de Electromecânica 

e Ambiente, existentes também em Setúbal e Almada, os restantes cu rsos são únicos nesta sub

região. Os cursos de Indústria de Carnes e Cortiça, são também os únicos ministrados no País. 

A escola iniciou a sua actividade no ano lectivo de 1993/94, com 30 alunos, atingindo actualmente, 

um total de 140 alunos e 49 professores. A sua área de influência abrange sobretudo os concelhos 

de Montijo e Alcochete, embora se estenda aos concelhos de Moita, Palmela (P. Novo) e, 

excepcionalmente, Barreiro e Setúbal. 

As condições de ensino são deficientes, o que se deve sobretudo a três factores: instalações 

provisórias e funcionalmente inadequadas, carência de equipamentos e, por vezes, dificuldade de 

acesso à utilização de equipamento de outras instituições, quadro fixo de professores não 

dimensionado de acordo com as necessidades da Escola. 

Refira-se no entanto, a existência de alguns projectos no sentido de melhorar as condições 

actuais, nomeadamente a construção de novas instalações, na Qu inta do Saldanha, num terreno 

já cedido pela Câmara Municipal e o alargamento do corpo fixo de docentes. 

Quanto às perspectivas de desenvolvimento do sector do ensino, é de referir a aposta do 

Município neste sector que se traduz em projectos como a criação do Conselho Local de 

Educação, a renovação e qualificação do parq ue escolar e a criação de novos equipamentos, 

nomeadamente de uma escola de ensino integrado na cidade, abrangendo todos os níveis de 

ensino básico, e de uma unidade de ensino pré-primário. 

No que respeita ao ensino médio e superior, o Município defende a criação no Montijo de uma 

Escola de Hotelaria, uma Escola de Formação de Professores e ainda a instalação do Ensino 

Politécnico, com formação nas áreas do ambiente e floricu ltura . 
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Refira-se, a este propósito, a proposta do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROT-AML), que refere a promoção de outros pólos de ensino 

politécnico, nomeadamente, entre outros, a criação do Pol itécnico do Tejo, que poderá integrar 

vários núcleos cujas localizações preferenciais serão as principais centralidades propostas para o 

Arco Urbano Ribeirinho. As hipóteses indicadas são, Almada, Seixal , Barreiro, Moita , Montijo e 

Alcochete. 
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2.3.3. Saúde 

2.3.1 .1. Estrutura Orgânica do Serviço Nacional de Saúde 

O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (Decreto-Lei nº11/93 de 15 de Janeiro) criou as 

Administrações Regionais de Saúde, estruturas "regionais" que substituíram as anteriores ARS, de 

carácter distrital (extinto o D. L. n.º 254/82 de 29 de Junho). 

Com uma delimitação geográfica correspondente às unidades de nível li da Nomenclatura das 

Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS), as Administrações Regionais de Saúde são 

em número de 5: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

O novo Regulamento das Administrações Regionais de Saúde (Decreto-Lei n.º 335/93 de 29 de 

Setembro) reforça as competências e atribuições destas estruturas, que passam a exercer a sua 

actividade nas regiões de saúde compostas, portanto, pelas institL1ições e serviços prestadores de 

cu idados de saúde que constituem o Serviço Nacional de Saúde, designadamente Hospitais e 

Centros de Saúde. No artigo 2° refere-se que "As ARS têm funções de planeamento, distribuição 

de recursos, orientação e coordenação de actividades, gestão de recursos humanos, apoio técnico 

e administrativo e, ainda, de avaliação do funcionamento das instituições e serviços prestadores 

de widados de saúde, de acordo com as políticas superiormente definidas. " 

Cada região de saúde divide-se em sub-regiões de saúde, correspondentes a uma partição 

distrital do território continental e representadas por um Coordenador. 

Duas das figuras previstas na nova legislação sobre a saúde respeitam a "Grupos Personalizados 

de Centros de Saúde" e a "Unidades de Saúde" de dimensão variável e que agrupam os grupos 

personalizados de centros de saúde e os hospitais, sendo presididas pelo coordenador sub

regional de saúde da área respectiva. No texto introdutório do Estatuto do SNS pode ler-se "Daí a 

criação de unidades integradas de cuidados de saúde - unidades de saúde -, que hão-de viabilizar 

a imprescindível articulação entre grupos personalizados de centros de saúde e hospitais. A 

indivisibilidade da saúde [não dicotomia entre cuidados primários e diferenciados}, por um lado, e 

a criteriosa gestão de recursos, por outro, impõem a consagração de tal modelo, em que radica 

um dos aspectos essenciais da nova orgânica do Serviço Nacional de saúde.". (p.129) 

Não cabe, no contexto do Plano Estratégico de uma Cidade, reflectir sobre as descoincidências 

entre a teoria e a prática, tanto ao nível dos poderes e relações institucionais como da formalização e 
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implementação das novas estruturas de saúde. Não obstante, valerá a pena referir que o 

levantamento de informação no Sector da Saúde tem permitido concluir por um lado, por uma 

situação de relativa tensão na relação hierárquica entre os Hospitais, as Sub-regiões de Saúde e as 

Admin istrações Regionais de Saúde, dada a tradição destas em apenas superintenderem as 

estruturas de saúde que prestam cuidados primários por excelência (os Centros de saúde) e, por 

outro lado, uma certa instabilidade/ambiguidade da política de saúde, com reflexos nas orientações 

mas também na produção leg islativa, sobretudo de carácter regulamentar, em que se verificam 

algumas lacunas (por exemplo, Grupos Personalizados de Centros de Saúde e sua articulação com 

as Sub-Regiões de Saúde). 

O concelho do Montijo está inserido na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT) e na 

Sub-Região de Saúde de Setúbal. 

O Serviço Nacional de Saúde está presente através do Centro de Saúde do Montijo (sede e 

respectivas extensões) e do Hospital do Montijo. 

O concelho do Montijo insere-se na Unidade de Saúde do Barreiro, a que corresponde o Hospital 

do Barreiro, o Hospital do Montijo e os Centros de Saúde de Montijo, Alcochete, Moita, Barreiro e 

Quinta da Lomba (concelho do Barreiro). Apesar do regulamento já ter sido elaborado, o mesmo 

ainda não foi aprovado pela Ministra da Saúde e publicado. Tal facto, na prática, não parece 

impedir a necessária articulação das estruturas de saúde, no sentido de garantir um melhor 

acesso dos utentes aos cuidados de saúde. 

Quanto à eventual criação do "Grupo Personalizado de Centros de Saúde" em que estará 

envolvido o do Montijo, não foi desenvolvido trabalho nesse âmbito 15
. 

Uma outra estrutura constante do Estatuto do SNS que convém lembrar respeita às Comissões 

Concelhias de Saúde, órgãos consultivos dos conselhos de administração das ARS em relação a 

cada área de saúde. Delas fazem parte, nomeadamente, os directores dos hospitais quando os 

houver, os directores dos centros de saúde, um representante do município, um representante da 

Misericórdia ou, não a havendo, de outra instituição particular de solidariedade social designada 

pela União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, um representante dos interesses 

dos utentes eleito pela assembleia municipal, e dirigentes máximos de serviços oficiais de saúde 

com sede no concelho quando não integrados em hospitais ou centros de saúde. No Montijo, esta 

Comissão já está formada e em actividade. 

1
• Efectivamente, aguarda-se, a curto prazo, a publicação de legislação sobre a criação de "sistemas locais de saúde", a 

qual deverá trazer mudanças significativas ao nível da organização funcional dos Centros de Saúde e Hospitais. 
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2.3.1.2. Centro de Saúde do Montijo 

• Serviços Prestados 

As actividades desenvolvidas pelo Centro de Saúde do Montijo repartem-se, grosso modo, por 

duas áreas de intervenção: prestação de cuidados primários de saúde (cuidados médicos e de 

enfermagem; educação para a saúde; saúde escolar) e exercício do poder de "autoridade de 

saúde" (serviço de saúde pública protagonizado pelo delegado concelhio de saúde). 

Destaca-se, ainda, a garantia de cuidados diferenciados nas valências de pneumologia (STDR), 

de ginecologia/obstetrícia (frequência semanal) e de pediatria (frequência semanal). 

O Centro de Saúde não dispõe de Internamento, sendo esta valência assegurada pelo Hospital do 

Montijo, que se localiza na proximidade. Através de protocolo estabelecido entre a Sub-Região de 

Saúde de Setúbal e o Hospital do Montijo, o Centro de Saúde do Montijo está presente no serviço 

de Urgência do Hospital, todos os dias úteis, durante 12h (período 8-20h). 

Quanto a Elementos Complementares de Diagnóstico, a sua prestação é garantida por via de 

acordos com entidades convencionadas. 

• Cobertura Territorial e Populacional 

O Centro de Saúde do Montijo é composto pela sede, que se localiza na cidade, e por 5 

Extensões de Saúde. 

A Extensão de Saúde do Montijo apresenta uma cobertura territorial e populacional 

deficitária, pois abrange 5 freguesias (Montijo, Afonsoeiro, Alto Estanqueiro/Jardia, Sarilhos 

Grandes e Atalaia), a que correspondem 30312 habitantes (INE, Censo de 1991). 

Por um lado, e tal como corroborado pela Directora do Centro de Saúde, a assinalável distância 

entre a unidade de saúde e os aglomerados populacionais que serve, bem como a insatisfatória 

rede de transportes públicos dificultam o acesso dos utentes aos serviços de saúde. Por outro 

lado, serve a área mais populosa do concelho (nela residem 84% do total de habitantes, dos quais 

67% na cidade do Montijo), de que decorrem as disfuncionalidades inerentes a uma organização 

de dimensão considerável. 
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Também a exiguidade e as deficientes condições de funcionalidade das instalações do 

Centro de Saúde na cidade (sede e Extensão de Saúde do Montijo repartidas por três imóveis) 

são de relevar, minorando a qualidade dos cuidados de saúde primários prestados (por exemplo, 

dificulta a organização do trabalho de saúde por equipas de saúde médico/enfermeiro 

/administrativo) . 

• Pessoal ao Serviço 

O Centro de Saúde dispõe, actualmente, de 18 médicos de clínica geral ao serviço, 2 médicos de 

saúde pública (1 a tempo parcial), 1 pneumologista, 2 médicos dos ex-Serviços Médico-Sociais 

(que apenas cumprem períodos de 6h semanais), 1 assistente social, 22 enfermeiros (14 efectivos 

e 8 a tempo parcial) e 2 técn icos de saúde ambiental. 

A Extensão de Saúde do Montijo dispõe de 12 médicos de clínica geral, bem como dos 2 médicos 

dos ex-SMS. 

A Extensão de Saúde de Rio Frio (fora do concelho do Montijo, mas assegurada pelo respectivo 

Centro de Saúde), tem afecto um médico de clinica geral e as de Sto. Isidro de Pegões e de 

Pegões têm afectos, cada uma, dois médicos de clínica geral. Não obstante, dada a carência de 

médicos na Extensão de Saúde do Montijo, esta é apoiada, em tempo parcial, por um médico de 

cada uma das referidas Extensões de Saúde. 

Considerando os dados do Censo de 1991 (INE}, a população residente no concelho do Montijo é 

de 36038 habitantes, a das freguesias de Montijo, Afonsoeiro, Sarilhos Grandes, Alto 

Estanqueiro/Jardia e Atalaia é de 30312 habitantes e a da cidade (freguesias de Montijo e 

Afonsoeiro) ascende a 24145 habitantes. Os rácios encontrados são, respectivamente, de 2002 

hab./médico no concelho e de cerca de 2526 hab./médico na Extensão do Montijo 16
, afastando-se 

desfavoravelmente dos 1500 habitantes por médico de clín ica geral tomados como referência 

(norma de planeamento). 

'º A população-base utilizada (Censo 1991) apresenta um evidente erro por defeito que, todavia, já não ilude a deficiente 
cobertura médica das freguesias abrangidas pela Extensão de Saúde do Montijo. Se tomarmos como referência o 
número de inscritos estimados para 1999 (41200 na Extensão de Saúde do Montijo e 512 13 no Centro de Saúde), os 
valores dos rácios revelam uma situação ainda mais gravosa. 
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Mesmo considerando a colaboração dos médicos de clínica geral afectos às Extensões de Rio 

Frio, Pegões e Sto. Isidro de Pegões e dos 2 médicos dos ex-SMS, na Extensão de Saúde do 

Montijo todos os médicos de família possuem listas com mais de 1500 utentes e existem, mesmo 

utentes sem médico de família (cerca de 40%), para os quais está em funcionamento um esquema 

de atend imento complementar. Na prática, o Centro de Saúde do Montijo deveria dispor de um 

mínimo total de 20 médicos de clínica geral a prestar cuidados a tempo inteiro na área de 

influência da Extensão de Saúde do Montijo. 

O mesmo cenário deficitário se verifica relativamente ao pessoal de enfermagem, tomando como 

referência o rácio indicado e a lógica de funcionamento adequado das equipas de saúde. 

Quer num caso, quer noutro, existe um número significativo de vagas por preencher, na medida 

em que o quadro de pessoal aprovado em Dezembro de 1997 comporta 30 lugares de médicos de 

clínica geral e 31 de enfermeiros. 

Esta situação configura uma significativa carência de médicos de clínica geral e de 

enfermeiros, extremamente grave no que respeita à Extensão de Saúde do Montijo. 

Quadro 2.3.1: Rede de Cuidados Primários do Concelho do Montijo, em 1999 (síntese) 

Unidades de Saúde Área de Influência Regime de Propriedade das N.º de Médicos 
Instalações 

Sede do Centro de Saúde Concelho Imóvel alugado (direcção, 1 médico de saúde pública a 
serviços de apoio administrativo tempo inteiro 
e autoridade de saúde) 1 médico de saúde pública a 

tempo parcial 
Extensão do Montijo Freg. de Montijo, Afonsoeiro, Imóvel próprio 12 clínicos gerais a tempo inteiro 

Sarilhos Grandes, Alto 
Imóvel cedido 

3 clínicos yerais a tempo parcial 
Estanqueiro/Jardia e Atalaia 2 médicos dos ex-SMS 

Extensão de Rio Frio Herdade de Rio Frio Instalações cedidas 1 clínico geral a tempo parcial 

Extensão de Sto. Isidro de Freg. de Sto. Isidro de Instalações cedidas 1 clínico geral a tempo inteiro 
Pegões Pegões 1 clínico geral a tempo parcial 

Extensão de Pegões Freg. de Pegões Instalações próprias 1 clínico geral a tempo inteiro 

1 clínico geral a tempo parcial 
Extensão de Canha Freg. de Canha Instalações próprias 1 clin ico geral a tempo inteiro 

TOTAL 2 médicos de saúde pública (1 a 

tempo parcial) 

18 clínicos gerais 

1 pneumologista 

2 médicos dos ex-SMS 

Fonte: Centro de Saúde do Montijo, Janeiro de 1999. 
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• Principais Projectos 

Em t~rmos de reorganização da rede de cuidados de saúde primários e seus impactes na cidade 

do Montijo, os dois principais projectos respeitam a (i) criação e construção da Extensão de 

Saúde do Afonsoeiro, para servir as freguesias de Afonsoeiro, Sarilhos Grandes e Alto 

Estanqueiro/Jardia (recorde-se que a freguesia do Afonsoeiro tem vindo a apresentar uma positiva 

e elevada variação populaciona l) e (ii) construção do imóvel do Centro de Saúde do Montijo. 

Quanto ao primeiro projecto, irá ser implantado em terreno cedido pela Câmara Municipal do 

Montijo e a sua concretização está prevista para um horizonte temporal relativamente curto (cerca 

de dois/três anos). Para o segundo projecto, está em estudo uma possível localização, inserindo

se a sua implementação no médio prazo. 

A necessidade de aumento do pessoal médico e de enfermagem no Centro de Saúde do Montijo 

debate-se com dificuldades estruturais do sector público de saúde em Portugal, com implicações 

mais vastas. Em última instância, a carência de pessoal médico e de enfermagem deverá 

manter-se nos próximos anos, a não ser que sejam tomadas medidas (mais gerais) que 

possibilitem a atenuação desta tendência (por exemplo, autonomia financeira e administrativa e 

possibilidade de contratação directa de pessoal por parte dos Centros de Saúde). 

Outros projectos decorrem do desenvolvimento próprio da actividade do Centro de Saúde, de 

que se destaca a implementação de "Programas de Saúde" (Diabetes, Hipertensão, Saúde 

Ocupacional, Registo Oncológico Nacional, etc.) bem como do estabelecimento de acções de 

cooperação e de parceria com outras entidades, no seguimento de acções anteriores. 
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2.3.1.3. Hospital do Montijo 

• Caracterização Genérica 

Os concelhos de Montijo e de Alcochete, englobando uma população de 46207 residentes (INE, Censo 

de 1991 ), correspondem à área de influência do Hospital do Montijo. Não obstante, a sua área de 

atracção estende-se a parcelas territoriais dos concelhos de Moita, Palmela e Vendas Novas. 

A capacidade actual de internamento situa-se nas 141 camas 17_ As valências com internamento 

respeitam a Cirurgia Geral e Medicina Interna. 

As restantes valências eng lobam: 

- Medicina Física e de Reabilitação; 

- Patologia Clínica (laboratório de análises); 

- Radiolog ia (convencional e ecografia); 

- Anesteseologia; 

- lmunoterapia; 

- Cardiologia. 

São, ainda, de mencionar colaborações de médicos externos no âmbito das seguintes 

especialidades: urologia, ortopedia e gastroenterologia (ECO). 

A urgência do Hospital é considerada "básica"18
. 

Em Julho de 1998 foi aprovado o novo Quadro de Pessoal do Hospital do Montijo, o qual sofreu 

um aumento do número de lugares de 54.4% relativamente ao anteriormente vigente (de 281 para 

434 lugares). 

17 Razão pela qual é considerado Hospital de Nível 1. Também o Hospital de Santiago do Cacem se situa neste nível. Os 
Hospitais de Almada, Barreiro e Setúbal são "distritais gerais". Importa, todavia, acrescentar que as articu lações entre as 
estruturas hospitalares se fazem, privilegiadamente, em torno das suas diferentes especializações e dos tipos de 
urgência que possuem. 

18 Também o Hospital de Santiago do Cacem dispõe de uma "urgência básica". Os Hospitais de Setúbal e do Barreiro 
possuem uma "urgência médico-cirúgica" e o Hospital de Almada uma "urgência polivalente". 
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Quadro 2.3.2: Quadro de Pessoal do Hospita l do Montijo, aprovado em 1998 

Grupos Profissionais N.0 de Lugares 

Pessoal Dirigente 

Pessoal Técnico Superior • 

Pessoal de Enfermagem 

Pessoal Técnico 

Pessoal de Informática 

Pessoal Técnico-Profissional 

Pessoal Administrativo 

Pessoal Operário Qualificado e 

Semi-Qualificado 

Pessoal Auxiliar 

Assistente Religioso 

TOTAL 

• Inclui, maioritariamente, pessoal médico 

Fonte: Hospital do Montijo, Janeiro de 1999. 

6 

45 

157 

38 

1 

4 

52 

9 

121 

1 

434 

No presente ano de 1999, e tendo em consideração os concursos actualmente em vigor, o 

Hospital do Montijo espera preencher uma parcela significativa de lugares, a qual, embora não 

seja suficiente, virá atenuar o problema da carência de pessoal médico e de enfermagem. 

Quadro 2.3.3: Evolução do Pessoal (n.0 de efectivos) do Hospital do Montijo, entre 1997 e 1999 

1997 1998 1999 

(estimativa) (proj ecçâo) 

Pessoal Médico 25 34 42 

Pessoal de Enfermagem 60 98 108 

Pes. Téc. Diag. Ter. 27 35 44 

Pes. Administração 39 51 64 

Restan te Pessoal 115 118 129 

Total 266 336 387 

Fonte: Hospital do Montijo, Janeiro de 1999. 
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• Principais Projectos 

Os problemas mais imediatos do estabelecimento hospitalar prendem-se com a desadequação 

funcional das instalações do serviço de urgência e de imagiologia, com o avançado estado de 

degradação do imóvel da administração e com a necessidade de criação de um serviço de 

ortopedia no estabelecimento actual (fundamentada pela elevada sinistralidade, associada à 

circu lação rodoviária e ao trabalho industrial. 

Quanto à reestruturação das instalações do sector da urgência e de imagiologia, o projecto de 

execução encontra-se conclu ído e irá ser, muito brevemente, lançado concurso público para 

adjudicação da obra, a qual será financiada por verbas do PIDDAC. É de esperar que a obra 

esteja concluída no ano 2000 (estão agendados 13 meses para a sua realização). 

Relativamente à recuperação do edifício da administração, o projecto foi apresentado à 

Administração Regional de Saúde, que não lhe deu sequência. 

No que concerne ao projecto de criação da valência de ortopedia (cerca de 30 camas) no Hospital 

do Montijo, também o Conselho de Administração apresentou a referida proposta à Administração 

Regional de Saúde e à Direcção Geral de Saúde, aguardando resposta . 

Questões Relevantes 

• A eventual necessidade de um novo hospital no Montijo atravessa o discurso dos principais 

"actores" da cidade directa e indirectamente ligados ao sector da saúde, reconhecendo-se a 

existência de uma "opinião pública" claramente favorável à sua instalação. 

Não obstante, no momento de redacção deste Relatório, nem o Hospital do Montijo nem a Sub

Região de Saúde de Setúbal se comprometeram com qualquer posição oficial, sendo certo que 

a Câmara Municipal do Montijo assume plenamente o carácter estratégico desta nova infra

estrutura na afirmação do concelho, à escala sub-regional. A Edilidade teria mesmo a garantia 

da sua construção e uma proposta de localização do futuro equipamento. 

O actual hospital está localizado no centro da cidade, mais propriamente na sua zona histórica. 

Desse facto decorrem limitações várias, designadamente as que respeitam aos riscos 

ambientais (por ex. a incineradora localiza-se no interior da área ocupada pelo hospital, 

portanto, no casco histórico da cidade, razão pela qual este serviço irá ser concessionado), à 

inadequação funcional do imóvel (dificuldades de expansão/remodelação dos serviços, quer por 
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razões de dimensão quer por razões de preservação da traça de alguns sectores com valor 

patrimonial) e à difícil acessibilidade ao mesmo. Para além destas restrições de ordem física, 

também a forte pressão populacional a que o concelho do Montijo e os concelhos limítrofes irão 

estar sujeitos nos próximos anos, em virtude da abertura de importantes rodovias 

(nomeadamente, Ponte Vasco da Gama, A12 e Anel Regional de Coina)19
, são factores a 

contemplar. Independentemente da (in)exactidão das projecções demográficas que se possam 

elaborar, tal facto não parece contestável. 

• Se é verdade que qualquer discussão em torno das valências que se possam reivindicar para o 

Hospital do Montijo se encontra em aberto20
, pois entronca numa outra de contornos bem mais 

Jatos, sobre a qual ainda não se conhece uma decisão definitiva, pelo menos em termos de 

prazos, e que é a de criação de um novo hospita l, não pode deixar de se referir que uma das 

questões mais frequentemente abordadas durante o trabalho de campo foi, também, a que 

respeita à inexistência de um serviço de maternidade no Hospital do Montijo, dando conta de um 

desajustamento significativo entre as aspirações da população e as argumentações de ordem 

técnica e a perspectiva de racionalização dos meios financeiros e técnicos subjacente à política 

de saúde nesta matéria. De facto, várias razões concorreram para que este serviço tenha sido 

encerrado: decréscimo da taxa de natalidade, n.0 de partos/ano inferior ao limite mínimo tomado 

como referência21
, proximidade e baixa taxa de ocupação do Hospital do Barreiro, exigências de 

qualidade do serviço prestado (nomeadamente no que se refere à un idade de neonatologia) não 

compativeis com uma lógica de dispersão de recursos. 

A implantação de uma nova estrutura hospitalar virá recolocar esta problemática, balizada entre 

o terreno das justificações técnico-económicas assentes numa lógica hierárquica "polarizadora" 

e as perspectivas de "horizontalidade" e descentralização de funções vitais do sistema de 

saúde, a que acrescem as eventuais implicações éticas associadas ao exercício da cidadan ia. 

• O envelhecimento da população residente e a relativa precariedade das suas condições de vida, 

em particular nas áreas mais periféricas do concelho, reflectem-se nomeadamente, numa 

recorrência acentuada às estruturas de saúde e, portanto, numa sobrecarga dos serviços 

prestados pelas mesmas que não consegue ser devidamente colmatada pelas instituições 

19 A que poderá vir a acrescentar-se o novo aeroporto internacional de Lisboa. 
20 Refira-se que o Hospita l do Montijo não dispõe das valências básicas de ginecologia, obstetrícia, pediatria e ortopedia. 
21 

"Para Portugal, o mímero mínimo de partos que justificam um seNiço de obstetrícia ( . . .) é de 1500 por ano." (Despacho 
23/86 de 19.06.86, p. 6515) A titu lo indicativo, observa-se que em 1960, 70, 81 e 91 , os nados-vivos dos concelhos de 
Alcochete e Montijo foram, respectivamente, em número de 591, 630, 622 e 494. 
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vocacionadas para o efeito (equipamentos colectivos de apoio a idosos). Esta foi a perspectiva 

enunciada tanto pelo Centro de Saúde como pelo Hospital. 

• Quer o Centro de Saúde quer o Hospita l são entidades que, pela própria natureza da actividade 

que desenvolvem, participam activamente das dinâmicas locais, colaborando em intervenções 

sociais relevantes. Destacam-se: 

- Comissão de Avaliação do Rendimento Mínimo 

- Comissão Concelhia de Protecção de Menores 

- Comissão Local de Protecção Civil 

- Câmara Municipal do Montijo (actividades várias como despistes, palestras, etc.) 

- Projecto PIZOA (Centro Social S. Pedro do Afonsoeiro) 

- Projecto "Sol dos Meninos" (Centro Social S. Pedro do Afonsoeiro) 

P,:s-cA-
-1"'~ x ,. C ~ pe(-\..,-=,.)?-E'~C t/,4 
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O Projecto "Cuidados Continuados", promovido pelo Ministério da Saúde, constitui uma das 

principais acções protagonizadas pela Unidade do Saúde do Barreiro, envolvendo directamente 

o Hospital do Montijo e o Centro de Saúde do Montijo, mas cuja implementação tem resultado 

do esforço conjugado de inúmeras outras entidades (Sta. Casa da Misericórdia de Canha, 

Centro Social S. Pedro do Afonsoeiro, União Mutualista Nossa Senhora da Conceição, Junta 

de Freguesia de Canha, Junta de Freguesia do Afonsoeiro, Casa do Povo de Canha, 

Assistente Social dos Serviços de Acção Social de Montijo/Alcochete, Sta. Casa da 

Misericórdia do Montijo e Câmara Municipal do Montijo). Visa prestar cuidados globais e 

integrados aos utentes dependentes do ponto de vista físico e social e geograficamente 

isolados. 
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2.3.4. Desporto e Lazer 

Em termos de equipamentos desportivos de base (formativos) municipa is, o concelho do Montijo 

dispõe, localizados na sua cidade, os seguintes: 

- um campo de futebol (grande campo de jogos) relvado; 

- uma piscina coberta22
; 

- Llm pavilhão gimnodesportivo 

Para além destes equipamentos que, actualmente, cumprem uma função concelhia, a cidade 

dispõe, ainda, de 2 campos de futebol e 6 polidesportivos (pequenos campos de jogos) 

municipais, alguns dos quais está prevista a sua requalificação ainda em 1999. 

Está, actualmente, em fase de construção um outro pavilhão gimnodesportivo, no Bairro do 

Esteva!. 

Quadro 2.3.4: Superfície Desportiva Útil dos Equipamentos Desportivos Municipais, por 

Habitante (m2/hab.), na Cidade do Montijo, em 1999 

Área (m2
) População SDU/Hab. Norma'* 

Residente* 

Grande Campo de Jogos'º 11250 24145 0.46 2.00 

Pequeno Campo de Jogos 4504 24145 0.18 0.65 

Piscina Coberta 387.5 24145 0.01 0.02 

Sala de Desporto• .. • 800 24145 0.03 0.09 

Total 16941 5 24145 0.68 2.76 :J.J,.srrf1·u.- .o Ct:>i--P1.e~o 

\.... ft 1L?s'PD/vi ,' J.:::, 
-

* Foi utilizada a população residente em 1991 (INE, 1991), pelo que a cobertura populacional dos equipamentos 
desportivos deverá apresentar um certo erro por excesso. 

·• Tabela aprovada pelo Conselho da Europa 

*** Para o calculo da SDU de dois grandes campos de jogos, acerca dos quais não se obteve, em tempo útil, a dimensão 
exacta, foi utilizada a dimensão mínima oficial de 90x45m2

. 

••· • Não se entrou em linha de conta com a área (m2
) do Pavilhão Gimnodesportivo em construção. 

Fonte: Câmara Municipal do Montijo, 1999. 

22 Existe, ainda, um tanque de aprendizagem na Escola Primária nº3 do Montijo, o qual é propriedade da Câmara 
Municipal. Todavia, o mesmo encontra-se encerrado há alguns anos e, ao que tudo indica, não será activado. 
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Destaca-se, desde logo, a ausência de uma pista de atletismo, de uma piscina descoberta e de 

campos de ténis23 na cidade do Montijo. 

Todavia, para além das lacunas quanto às referidas tipologias de equipamentos, as infra

estruturas existentes na cidade configuram uma situação extremamente deficitária face às normas 

de programação em vigor. A população-base para a instalação de um grande campo de jogos é de 

2500 habitantes e para a instalação de uma piscina coberta e de um pavilhão de desporto é de 

5000 habitantes. A área oeste do concelho e, em particu lar, a sua cidade (cerca de 67% do total 

concelhio), impõem um significativo reforço da rede de equipamentos desportivos. 

A curto prazo, será construída uma piscina descoberta (piscina longa) junto às Piscinas 

Municipais. Estas têm sido alvo de uma utilização crescente, destacando-se, para além do 

trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Natação, a implementação do projecto "Golfinho", 

através do qual se asseguram aulas de natação a todas as crianças do 4° ano do 1º ciclo do 

ensino básico no concelho. 

Pode considerar-se que a grande aposta do município, no domínio das infra-estruturas 

desportivas, prende-se com a implantação de um Parque Desportivo Municipal, na proximidade do 

Bairro do Esteva!. Esta área desportiva compreenderá um número significativo e diversificado de 

equipamentos, designadamente, estádio de futebol (campo de futebol relvado e pista de 

atletismo}, polidesportivos, courts de ténis, espaço para desportos radicais, pista de BMX, espaço 

para squash, pavilhão desportivo, centro de estágios, circuito de manutenção, parque de 

campismo, etc. O parque desportivo será objecto de uma construção faseada mas, até ao 

momento, ainda não foi elaborada nenhuma candidatura ao IND (Instituto Nacional do Desporto), 

pelo que não se conhecem prazos para a sua efectivação. Mais do que configurar uma resposta 

adequada em termos de critérios gerais de planeamento, a concretização deste projecto permitirá 

afirmar, estrategicamente, a cidade do Montijo no campo do desporto e do lazer, dada a sua 

amplitude e o seu carácter multifuncional (competição/espectáculo, formação e recreação). 

No concelho, e tal como preconizado no Plano de Actividades de 1999, prevê-se a instalação de 

um tanque de aprendizagem em Canha e de 3 polidesportivos, respectivamente, em Canha, no 

cruzamento de Pegões e em Alto Estanqueiro/Jardia. 

23 Embora tal carência seja suprida, em parte, pelos equipamentos do Clube de Ténis do Montijo. Também na zona do 
Cerrado Chaves existe uma área que jã foi ocupada para a prática do ténis, mas que, actualmente, não dispõe de 
quaisquer condições para o desenvolvimento da modalidade. 
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Quadro 2.3.5: Rede de Equipamentos Desportivos da Propriedade da Câmara Municipal, na 

Cidade do Montijo 

Designação do Localização Proprietário Características 
Equipamento 

Polidesportivo Freg. do Montijo (Parque Câmara Municipal do Montijo - Vedação 
Municipal) - Piso em mosaico 

-Área de 38x18 m 

- Balneários 

- Iluminação 

Polidesportivo Freg. do Montijo (Bairro Câmara Municipal do Montijo - Vedação 
da Liberdade) - Piso em alcatrão 

- Área de 38x18m 

Polidesportivo Freg. do Montijo (Escola Câmara Municipal do Montijo • Vedação 
Primária do Bairro do - Piso alcatroado 
Areias) - Área de 38x18m 

Polidesportivo Freg. do Afonsoeiro Câmara Municipal do Montijo - Vedação 
(Escola Primária) - Piso alcatroado 

- Área de 38x18m 
Polidesportivo (Campo de Freg. do Montijo (Anexo Câmara Municipal do Montijo -Vedação 
Futebol de 7) ao Pavilhão Municipal) - Piso pelado 

• Dimensões oficiais 
Polidesportivo* Freg. do Montijo (Bairro Câmara Municipal do Montijo - Vedação 

do Esteva!) - Piso em betão poroso 

- Dimensões oficiais 

- Balneários 

Campo de Futebol Freg. do Montijo (Bairro Câmara Municipal do Montijo - Vedação 
da Liberdade) (cedência ao Clube - Piso relvado 

Desportivo do Montijo, - Bancadas 

embora sem protocolo) - Dimensões oficiais 

- Balneários 

Campo de Futebol Freg. do Montijo (Bairro Câmara Municipal do Montijo - Piso pelado 
do Areias) (cedência ao Futebol Clube - Dimensões oficiais 

do Areias, atravês de - Balneários 

protocolo) 

Campo de Futebol* Freg. do Montijo (Bairro Câmara Municipal do Montijo - Vedação 
do Esteva!) (cedência ao Futebol Clube - Piso pelado 

Desportivo do Bairro do - Área de 45x70m 

Esteval, através de - Balneários 

protocolo) 

Piscinas Cobertas Freg. do Montijo (Quinta Câmara Municipal do Montijo - Área de 25x12,5m 
do Saldanha) - Água aquecida 

- Balneários 

- Vestiários 

- Zona exterior relvada 

- Bar 

- Área de 12,5x6m 

- Água aquecida 

- Balneários 
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Pavilhão Gimnodesportivo Freg. do Montijo 

Pavilhão Gimnodesportivo Freg. do Montijo (Bairro 

do Esteval) 

• Zona Desportiva do Bairro do Esteval. 

Fonte: Câmara Municipal do Montijo, 1999. 

Câmara Municipal do Montijo 

Câmara Municipal do Montijo 

- Vestiários 

- Zona exterior relvada 

- Bar 

- Bancada lateral 

- Balneários 

- Piso em madeira 

- 40x20m 

- Marcador electrónico 

- Bar 

(em construção) 

Quadro 2.3.6: Equipamentos Desportivos da Propriedade de Clubes, Associações e Outras 

Entidades, na Cidade do Montijo 

Entidade Designação do Equipamento Freguesia 

Centro Social S. Pedro do Afonsoeiro Polidesportivo (em construção) Afonsoeiro 

Clube de Ténis do Montijo Campo de Ténis Montijo 

Campo de Ténis 

Bombeiros Voluntários do Montijo Pavilhão Desportivo Montijo 

"O Palmeiras" - CMD Polidesportivo (sem medidas oficiais) Montijo 

A R D "Bons Amigos• do Alto das Vinhas Sala Polivalente Afonsoeiro (Bairro da Bela-Vista) 
Grandes 

Banda Democrática 2 de Janeiro Ginásio Montijo 

Polidesportivo 

"Os Unidos" - CDCR Sala Polivalente Montijo (Bairro da Liberdade 

Sociedade Filarmónica 1° de Dezembro Ginásio Montijo 

lmaginásio - Academia de Ginástica, Lda. Ginásio Montijo 

Power Club Gim Ginásio Montijo 

Super Gim Ginásio Montijo 

Fonte: Câmara Municipal do Montijo, 1999. 
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Quadro 2.3.7: Instalações Desportivas Escolares, na Cidade do Montijo 

Entidade Designação do Equipamento Freguesia 

Escola Preparatória Pavilhão Gimnodesportivo Montijo 

Escola Secundária Poeta Joaquim Serra Pavilhão Gimnodesportivo Afonsoeiro 
(nº2 do Montijo) 

Escola Secundária n°1 do Montijo Ginásio nº1 Montijo 

Ginásio nº2 

Escola Primária nºl Sala Pol ivalente Montijo 

Escola Primária n.° 5 Sala Polivalente Montijo (Bairro do Areias) 

Escola Primária n°6 Sala Polivalente Montijo (Bairro da Liberdade) 

Fonte: Câmara Municipal do Montijo, 1999. 

A Câmara Municipal do Montijo afirma uma opção clara pela actividade desportiva e carácter 

formativo e recreativo relativamente ao desporto competição/espectácu lo. Assim haverá 

certamente que formular uma nova estratégia de construção de infraestruturas que corresponde 

de forma mais ajustada a esta opção. 
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2.3.5. Segurança Pública e Protecção Civíl 

A importância estratégica deste sector, reside na possibilidade de avaliar a situação da Cidade 

relativamente ao grau de resposta dos sistemas de segurança pública e de protecção civil, 

domínios de importância relevante no contexto da qualidade de vida urbana. 

A segurança e a protecção civil, são asseguradas na cidade do Montijo, pela Polícia de Segurança 

Pública, (PSP), pela Guarda Nacional Republicana (GNR), e pelo corpo de Bombeiros do Montijo. 

O corpo policial da Esquadra da PSP do Montijo, é constituído por 35 guardas (1997) e faz a 

cobertura policial de toda a freguesia do Montijo, actualmente com 20 003 habitantes. 

A Esquadra funciona num edifício da Câmara Municipal. No entanto, tendo em conta a dimensão e 

o previsível crescimento da cidade, coloca-se a provável hipótese de no Montijo vir a ser criada 

uma Divisão ou uma Secção nova. Caso esta solução se venha a concretizar, será necessário 

encontrar outra solução, para a respectiva instalação. 

Quanto aos meios disponfveis, dispõe de 2 viaturas, 1 moto e 4 motorizadas. 

Relativamente à evolução das ocorrências registadas, é de referir que nos últimos anos apenas se 

registou decréscimo das detenções por consumo ou tráfego de droga. Quanto às restantes 

ocorrências, o seu número tem vindo a aumentar. 

A escassez de recursos humanos e de viaturas é um dos problemas com que a PSP se debate 

para garantir a segurança de pessoas e bens, a regularização do trânsito e o combate ao tráfego e 

consumo de drogas. 

No Quartel da GNR localizado no Bairro do Afonsoeiro, também num edifício da Câmara 

Municipal, encontram-se instalados o Destacamento Territorial do Montijo e o Posto Territorial do 

Montijo. Quanto ao primeiro, tem uma área de influência que abrange para além do concelho, 

excepto a freguesia do Montijo, parte do concelho do Barreiro e os concelhos de Moita Alcochete. 

A área de influência do Posto restringe-se ao concelho do Montijo, fazendo portanto a cobertura 

das áreas mais periféricas da cidade, nomeadamente o Bairro da Caneira, Esteva! e Afonsoeiro, já 

que a PSP assegura a cobertura da freguesia do Montijo. 

O Destacamento dispõe de 150 efectivos e o Posto de 27, o que é considerado insuficiente pela 

própria estrutura local. No entanto embora não tendo disponíveis estatísticas, consideram que a 
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criminalidade está controlada e que o concelho, quando comparado com os outros concelhos da 

margem sul, apresenta uma situação favorável. 

Quanto às instalações, está prevista a construção de um □ovo editício para iostalação da Quartel, 

na Atalaia , perto do acesso à Ponte Vasco da Gama. 

No que respeita aos Bombeiros do Montijo, o seu corpo é consti tu ído por 90 homens, dos quais 

20 são assalariados. Este número é considerado insuficiente pelos representantes da estrutura 

e local. A situação poderá agravar-se com a perspectiva de crescimento urbano induzido pela 

entrada em funcionamento da ponte Vasco da Gama. 

Dispõem de um posto médico no Quartel e de 8 viaturas de saúde, para além do equipamento de 

incêndio (3 viaturas). 

Quanto às instalações, é de referir a inadaptação funcional do Quartel bem como a sua deficiente 

localização, o que não facilita o desempenho das funções dos Bombeiros. Os deficientes acessos 

e circulação na cidade constituem igualmente um problema para a sua act11ação. 

Como projectos relevantes para a melhoria das condições de segurança na cidade, refira-se a 

criação de um espaço para ambulância e 

actuação dos bombeiros. 

r da cidade, a fim de facil itar a 
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2.3.6. Integração Social 

A análise desta componente no contexto do plano estratégico, prende-se com a necessidade de 

avaliar até que ponto os equipamentos e serviços da cidade conseguem assegurar de forma 

satisfatória a assistência aos grupos mais vulneráveis , nomeadamente famílias e indivíduos 

(idosos, crianças e outros) em situação de risco social, por forma a criar melhores condições de 

vida e de fixação da população. 

Apoio a Idosos 

O apoio a idosos na Cidade do Montijo, é assegurado por três Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (Stª Casa da Misericórdia, Centro Social de S. Pedro, no Afonsoeiro e União 

Mutualista Nª Srª da Conceição), apoiadas pelo Serviço de Acção Social do Barreiro que abrange 

4 concelhos: Barreiro, Montijo, Moita e Alcochete. 

Actualmente, a cidade dispõe dos seguintes serviços de apoio a idosos: 

• Lar de Idosos de S. José, da Stª Casa da Misericórdia - Instalado num edifício da C. Municipal 

no centro da Cidade, tem capacidade para 50 idosos, totalmente preenchida. Acresce ainda 

que as instalações são deficientes, sobretudo pela sua inadequação funcional. 

• Centro de Dia da União Mutualista Nª Sr8 da Conceição - funciona no edifício polivalente da 

Instituição destinado ao apoio a idosos e que apresenta boas condições de funcionamento. A 

sua capacidade é de 50 idosos 

• Centro de Dia do Centro Social de S. Pedro do Afonsoeiro - a sua área de influência restringe

se à Freguesia. Tem capacidade para 20 utentes e funciona num edifício próprio da Instituição. 

Aqui funciona também um centro de convívio para 40 idosos. 

• Serviço de Apoio Domiciliário da Stª Casa da Misericórdia, com capacidade para 15 idosos. 

• Serviço de Apoio Domiciliário da União Mutualista, com capacidade para 40 idosos. 

• Serviço de Apoio Domiciliário do Centro Social de S. Pedro do Afonsoeiro com capacidade para 

20 utentes mas apenas destinado à população das freguesias de Afonsoeiro e Alto 

Estanqueiro/Jard ia. 
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A cobertura dos equipamentos existentes é insuficiente no que respeita à valência de lar, facto 

comprovado pela lista de espera do Lar de Idosos de S. José, onde figu ram mais de 100 inscritos. 

Com efeito, considerando que na Cidade (freguesias de Montijo e Afonsoeiro) resid iam em 1991 , 

3300 idosos, de acordo com os dados do Recenseamento Geral da População, a taxa de 

cobertura seria de 1.5%, cerca de metade da cobertu ra aconselhada pelas Normas para a 

Programação de Equipamentos Colectivos do GEPAT. Ainda no que respeita ao acolhimento de 

idosos, constitu i uma carência significativa a assistência a grandes dependentes. 

Também nas valências de Centro de Dia/Centro de Convív io e Apoio Domiciliário a cobertura, que 

é respectivamente de 3.3% e 2.3%, é insuficiente. 

Contudo, prevê-se que as condições de apoio à popu lação idosa venham a melhorar uma vez que 

estão previstos novos equipamentos. Está já em construção o novo Lar de Idosos da Stª Casa da 

Misericórdia, que irá substituir o actual. Terá a mesma capacidade, 50 idosos, pelo que não terá 

consequências ao nível da cobertu ra, mas sim das condições de assistência. 

Está também prevista a construção de mais dois lares de Idosos - o Lar do Montepio, no âmbito do 

Projecto PILAR, uma iniciativa da União Mutualista Nª S~ da Conceição, com capacidade para 60 

utentes, vocacionado também para acolher grandes dependentes, e o Lar dos Bombeiros 

Voluntários. A concretização destes projectos aumentará consideravelmente a cobertura nesta 

valência. 

Apoio a Outros Grupos Vulneráveis 

Para além dos serviços prestados a idosos, existem outros serviços de acompanhamento e 

protecção dirigidos a grupos identificados em situação de maior debilidade social e com problemas 

de inserção social, desenvolvidos por entidades com responsabilidades atribu ídas a este nível 

nomeadamente o Serviço da Acção Social e a Comissão de Protecção a Menores, O Centro 

Social de S. Pedro do Afonsoeiro, a CERCIMA (Cerci de Montijo e Alcochete), o Gabinete de 

Acção Social da Divisão de Habitação da Câmara Municipal e o Gabinete de Acção Social da 

Câmara Municipal. 

Na cidade do Montijo, embora tratando-se de um centro urbano de uma menor dimensão relativa e 

com uma população com maior grau de enraizamento quando comparada com outros centros 

urbanos da Península de Setúbal, existem algumas situações de marginalidade social, 

decorrentes sobretudo da existência de bairros residenciais com deficientes condições de vida e 
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deficiente integração urbana e social. Refira-se como exemplos, o Bairro da Caneira, onde 

residem, em construções pré-fabricadas, realojados provenientes maioritariamente de PALOP's, o 

Bairro Ex-Car no Afonsoeiro, onde existem casas pré-fabricadas, o Bairro do Esteval, construído 

no âmbito do PER (Programa Especial de Realojamento) , o Bairro da Liberdade e o Bairro Social 

da Caixa Geral de Depósitos. 

Entre as situações mais problemáticas, refira-se ainda, segundo informação do Serviço de Acção 

Social do Barreiro, do qual depende a estrutura local do Montijo, a carência de uma estrutura de 

apoio na área de deficientes, bem como a insuficiência de locais de acolh imento e apoio a 

crianças e jovens abandonados e/ou em situação de risco social, sendo que, alguns casos têm 

que ser atendidos no concelho do Barreiro. 

Acresce ainda que problemas globais como o desemprego, a desestruturação familiar, aliados a 

uma condição social desfavorecida, são também responsáveis por situações de precaridade e 

rotura social que exigem acompanhamento e prestação de serviços que concorram para a sua 

integração social. 

A evidenciar a necessidade de minimizar estes efeitos, recorde-se que o Concelho do Montijo é 

abrangido actualmente pelos Programas de Luta Contra a Pobreza e do Rendimento Mínimo e 

também pela Comissão de Protecção de Menores que abrange os Concelho do Montijo e 

Alcochete. 

Quanto aos serviços prestados, projectos e acções em curso ou previstos, destacam-se os 

seguintes: 

Serviço de Acção Social - Faz parte da sua actividade regular, o apoio económico e social a 

indivíduos, famílias e outros grupos carenciados, o atendimento e a análise de pedidos de ajuda 

de forma personalizada e o encaminhamento dos requerentes por forma a conseguir a resolução 

dos seus problemas e ainda o apoio prestado às I PSS's. Para além destas actívidades, são de 

referir outras funções como a participação na Comissão Local de Acompanhamento, estrutura 

responsável pela implementação local do Programa do Rendimento Mínimo Garantido, o 

acompanhamento técnico do Programa de Luta Contra a Pobreza e a participação na Comissão 

de Protecção de Menores. 

Entre os seus projectos, destaca-se a criação e construção de um equipamento para deficientes, 

destinada à CERCIMA (Cerci dos concelhos de Montijo e Alcochete), financiada no âmbito do 

PIDAC. 

79 



Centro Social de S. Pedro do Afonsoeiro - Entre as suas actividade, destaca-se o Centro de 

Acolhimento para crianças em situação de Risco Social, que ali podem permanecer apenas por 

um período de 6 meses. A sua capacidade é para 1 O crianças. A sua área de influência é a 

Península de Setúbal. A estrutura foi construída no âmbito do Programa de Luta Contra a 

Pobreza. 

No que respeita ao apoio aos jovens, destacam-se a dinamização do Clube Jovem, com 

actividades de animação e desporto que abrange cerca de 200 jovens, o Atelier de Pintura e Artes 

Plásticas e ainda o Serviço de Apoio a Jovens Carenciados que abrange aproximadamente 100 

jovens. 

Dinamizam ainda um Clube de Emprego, destinado a apoiar, em colaboração com o Centro de 

Emprego, indivíduos com mais de 25 anos de idade. O principal objectivo é encaminhar 

desempregados de longa duração. 

Desenvolvem ainda outras acções de integração social de famílias desfavorecidas no âmbito de 

Programas como o PISOA e PRISMA. 

Entre os seus projectos, destacam-se: 

a) a construção de um Campo de Jogos Polidesportivo descoberto no Afonsoeiro, num terreno 

cedido pela Câmara Municipal e financiado pelo PRISMA e pela DGOT. 

b) a autonomização do clube jovem e a sua evolução, em termos de estatutos e figura jurídica, 

para Associação de Jovens. 

Gabinete de Acção Social da Divisão de Habitação da Câmara Municipal - Este Gabinete 

presta assistência à população em geral e em particu lar à população residente nos bairros 

degradados. Entre as suas principais funções, refira-se a sua participação no Programa do 

Rendimento Mínimo Garantido, a coordenação do Programa Especial de Realojamento (PER) no 

Concelho e a implementação do Programa INTEGRAR nos Bairros do Esteva! e Caneira. 

Desenvolvem acções de sensibilização nos domínios da saúde e higiene diária, gestão da 

economia doméstica, acções de formação orientadas para trabalho doméstico, trabalho com 

idosos, artes decorativas, etc. Tem ainda a seu cargo, o Projecto de Integração Social PISCA no 

Bairro da Caneira, desenvolvido no âmbito do Projecto de Luta Contra a Pobreza. Prevê-se a 

extensão deste programa ao Bairro do Esteva! a partir de Janeiro de 1999. 
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Outras Iniciativas - Ainda neste âmbito, destaca-se o projecto de criação e construção de um 

Centro Comunitário no Bairro de Esteva!, financiado pelo Programa URBAN. Este equipamento, 

terá as valências de Lar de Idosos, Apoio Domiciliário, Serviço de Amas, Jardim de Infância, ATL 

(Actividades de Tempos Livres) e Jovens. A sua gestão será entregue a uma IPSS. 
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2.4. INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÃO 

2.4.1. Acessibilidades e Transportes 

A parte ocidental do concelho do Montijo abrange uma área de 56.13 km2 com uma população 

residente de 36 068* habitantes e engloba as freguesias do Montijo, Afonsoeiro, Sarilhos Grandes, 

Alto Estanqueiro e Atalaia. Situado na zona Norte da Península de Setúbal, apresenta 

confrontações com os concelhos de Alcochete, Moita e Palmela. 

Num contexto reg ional o Montijo dispõe de uma rede viária que permite a ligação directa a todos 

os concelhos limítrofes. Assente no Plano Rodoviário Nacional, os principais eixos de ligação são: 

IC3 ligação Setúbal - Palmela - Montijo - Alcochete - Porto Alto - Almeirim; 

IC13 ligação Barreiro - Moita - Pinhal Novo - Montijo - Coruche - Portalegre; 

OE4 (antiga EN4) ligação a Pegões - Vendas Novas - Montemor-o-Novo; 

OE5 (antiga EN5) ligação a Poceirão - Marateca - Alcácer do Sal; 

No entanto, a descontinuidade da rede provoca carências nas ligações a algumas zonas do 

concelho, nos percursos radiais de penetração do exterior para o interior da cidade, bem como no 

interior da própria. 

Outro dos acessos com influência estratég ica no concelho é a Ponte Vasco da Gama, que 

assegura a ligação Norte/Sul e entre Lisboa e Espanha. O acesso directo do Montijo à Ponte 

localiza-se a nascente do Montijo, assegurando igualmente a ligação ao IC 13 -Anel de Coina. 

Este novo acesso reforça as ligações à Área Metropolitana de Lisboa (Norte), assim como a 

Espanha e Sul do país, colocando o Montijo numa situação privilegiada em termos de centralidade 

rodoviária nos âmbitos Nacional e Regional, com o esperado reflexo nas vantagens comparativas 

para o respectivo desenvolvimento económico e social. 
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2. 4. 1. 1. Transportes Rodoviários 

Os transportes colectivos rodoviários que servem o concelho do Montijo são os "Transportes Sul 

do Tejo - TST", único operador a trabalhar no concelho. Estes asseguram as carreiras urbanas e 

interurbanas no Montijo. 

No quadro seguinte podemos observar as carreiras que servem o concelho, indicando o número 

de circulações diárias nos dois sentidos, nos dias úteis, nos sábados, domingos e feriados. 

Quadro 2.4.1.1: Carreiras de Transporte Colectivo - TST 

Dias úteis Sábados Domingos/ 
Carreiras Feriados 

N.0 de Circulacões Diárias nos 2 Sentidos 
Montijo/Montijo 

Montijo-Atalaia-Alto Estanqueiro-Sari lhos-

Afonsoeiro-Montijo 

Montijo/Rio Frio 

M ontijo-Afonsoei ro-Sa rilhos-Alto Estanquei ro-

- Rio Frio 

Montijo/Barreiro 

Montijo-Afonsoeiro-S.Pequenos-Moita- Lavradio-Barreiro 

Montijo/Alcochete 

Montijo-Samouco-Vale Bom-Alcochete 

Alcochete/Setúbal 

Alcochete-Montijo-Pinhal Novo- Palmela-Setúbal 

Montijo/Ganha a) 

Montijo-Ata la ia-Passil-T aipadas-Ca nha 

Montijo/Monte Pereira 

Montijo/Passil b) 

Montijo-Atalaia-Passil-M.Pereiro 

Montijo/Pegões 

Montijo-Atalaia-Passil -Figueiras -Pegões 

Montijo/Lisboa(Praça de Espanha) e) 

Montijo-Alcochete-Lisboa(GareOriente)-Lisboa(Sta Maria)-

Lisboa(Praça Espanha) 

Montijo(cais)/Bela Vista 

Montijo(cais)/8.0 Saldanha 

Montijo(cais)/B.0 Esteval 

Montijo(cais)/B.0 Areias 

a) Só se efectua em período escolar com alterações do percurso. 

b) Estas carreiras efectuam um percurso parcelar até ao Passil. 

c) Algumas carreiras com Partida /Chegada à Gare do Oriente 

Fonte: Transportes Sul do Tejo - 1999. 
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Para além das carreiras urbanas, que assumem alguma expressão nos dias úteis, apenas existe 

uma carreira (Montijo/Atalaia/Sarilhos), que se desenvolve totalmente no interior do concelho. As 

restantes asseguram ligações com os concelhos limítrofes, nomeadamente com Alcochete, Moita, 

Barreiro e Setúbal. 

Actualmente, existem duas carreiras que ligam os dois territórios do concelho, Montijo/Canha e 

Montijo/Pegões traduzindo assim a fraca acessibilidade que as freguesias de Sto. Isidro de 

Pegões, Pegões e Canha têm em relação à zona Oeste do concelho. Algumas destas freguesias 

tem acessos noutros transportes colectivos, com carreiras efectuadas entre Vendas Novas/Évora 

e Setúbal/Lisboa. 

As carreiras que mais circulações prestam ao Montijo são as que se desenvolvem no sentido 

Montijo/Barreiro, Montijo/Alcochete, Alcochete/Setúbal e Montijo/Passil/Monte Pereira. 

Embora as carreiras Montijo/Barreiro e Montijo/Alcochete apresentem uma grande oferta diária na 

regularidade das circulações, (20 minutos e 30 minutos respectivamente) estas não correspondem 

às necessidades da popu lação nos períodos de ponta. 

Actualmente existe uma carreira que efectua a ligação entre Montijo/Lisboa (Praça de Espanha) 

pela ponte Vasco da Gama, efectua paragens ao longo deste percurso, já em Lisboa, na Gare do 

Oriente, Campo Grande, Cidade Universitária, Hospital de Santa Maria, Sete Rios e finalmente 

Praça de Espanha. Esta carreira tem um número de circulações diárias significativo, nos períodos 

de ponta a regularidade das carreiras é 30 minutos e o percurso sensivelmente uma hora. 

Esta carreira é recente (Março de 1999) para se efectuar uma estimativa de oferta/procura, no 

entanto é uma alternativa ao transporte fluvial. 

A escolha da localização para o futuro terminal rodoviário do Montijo, deverá ser criteriosa, 

devendo-se ter em atenção a possibilidade de serviço inter-modal e a necessidade de um acesso 

fáci l ao centro da cidade. 

2.4.1.2. Transporte Ferroviário, Fluvial e Aéreo 

O concelho do Montijo é/foi atravessado pelo ramal Pinhal Novo/Montijo, que se desenvolve numa 

extensão de cerca 7.5 km na zona Oeste, onde existem dois apeadeiros Jardia e Sarilhos. Este 

ramal, cuja via deficiente nunca foi renovada, encontra-se encerrada à exploração devido à falta 
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de procura da população. Assim e face a este cenário, não existe qualquer proposta de activação 

deste ramal. A Câmara Municipal pretende no entanto manter o espaço canal no sentido de uma 

possível utilização futura, uma vez que a localização do terminal é bastante central na cidade do 

Montijo. 

O concelho dispõe de infraestruturas portuárias fluviais localizadas no Montijo e no Seixalinho, 

esta última pouco utilizada. 

As infraestruturas portuárias estão bem localizadas para responder à procura para as quais 

foram concebidas, nomeadamente o Montijo para transporte de passageiros e o Seixalinho 

para mercadorias. No entanto, a restruturação urbana pretendida para o Montijo e os 

problemas ambientais no canal , derivados da passagem do barco, poderão por em causa 

estas localizações. 

A TRANSTEJO é a empresa que assegura o transporte fluvial da população do Montijo. 

Actualmente a oferta do número de carreiras e do tempo de duração do percurso é significativa. 

Durante os períodos de ponta as carreiras tem uma regularidade entre os 15 e os 20 minutos, nas 

horas mais "mortas" estes valores variam entre 45 minutos a 1 hora; o tempo de travessia também 

foi reduzido para 30 minutos. 

Quadro 2.4.1 .2. Carreiras de Transporte Colectivo 

Carreiras Dias úteis 
1 

Sábados 1 Domingos/Feriados 

N.0 de circulações diárias nos 2 sentidos 

Montijo/Terreiro do Paço 42 
1 

22 
1 

16 

Fonte: Transtejo - 1999. 

Porém, apesar das melhorias que se tem verificado, os desajustes de horário, o tempo de 

percurso e as más condições de acesso ao interface rodo-fluvial, leva a que a procura diminua em 

favor do transporte próprio ou colectivo, face às cond ições de acesso rodoviário que a Ponte 

Vasco da Gama oferece. 

O Montijo possui uma infraestrutura aeronáutica afectada exclusivamente ao uso militar (Base 

Aérea nº 6), não garantindo qualquer usufruto da população civi l. A prazo, e devido à sua 

localização no centro da zona urbana, poder-se-á considerar a sua desafectação para outro uso 
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que não militar, e considerar a necessidade de uti lização do espaço para outros fins que não os 

aeronáuticos. 

A especulação da futura localização do Aeroporto no Rio Frio, poderá também a prazo determinar 

profundas alterações nas condições de desenvolvimento. 

2.4.1 .3. Mobilidade da População 

As deslocações pendulares efectuadas no concelho, estão dependentes das necessidades da 

população, não só a nível sócio-económico e cultural, como também no desempenho das suas 

actividades profissionais. 

Segundo o Recenseamento Geral da População de 1991 , as deslocações pendulares da 

população activa e estudantes residentes no concelho do Montijo, eram os seguintes: 

Quadro 2.4.1.3: Mobilidade da População Activa e Estudantes 

Concelhos Estudantes Outras Actividades 

Montijo 2 551 11 425 

Lisboa 243 1 177 

Alcochete 11 562 

Palmela 14 377 

Setúbal 43 34 1 

Moita 23 305 

Barreiro 4 202 

Vendas Novas 200 62 

AML (outros) 26 276 

Outros Concelhos 45 210 

Total Concelho 3 160 14 937 

Fonte: Recenseamento Geral da População 1991. 

Assim, segundo os resu ltados apresentados observamos que 76,5% da popu lação activa 

residente trabalha no próprio concelho, 7,9% em Lisboa, 3,8% em Alcochete e 2,5% em Palmela. 

Em relação aos estudantes 80,7% estuda no concelho, 7,7% em Lisboa e 6,3% em Vendas 

Novas. Evidencia-se alguma dependência a Lisboa, mas bastante reduzida quando comparada 
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com outros concelhos da Península. Esta situação está, no entanto, previsivelmente bastante 

alterada. 

Em conclusão, o aumento da oferta de infraestruturas rodoviárias deve ser acompanhado de 

idêntica melhoria na qualidade dos transportes colectivos. No entanto, a melhoria dos transportes 

passa também pela implantação dos equipamentos necessários de apoio aos utentes, condições 

de segurança, conforto e comodidade, bem como o ordenamento e o ambiente urbano. Com efeito 

se este sistema não acompanhar a evolução preconizada, será o transporte individual aquele que 

será incentivado. 

Num contexto global, a população residente do concelho diminuiu de 1981 para 1991, a 

dificuldade nos acessos à AML desencentivaram a função residencial no concelho, permitindo 

uma reavaliação do relativo equilíbrio entre a população residente e o emprego. 

Actualmente, este cenário altera-se rad icalmente pelo facto do Montijo beneficiar das novas 

acessibilidades à AML. 
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2.4.2. Energia e Telecomunicações 

2. 4. 2. 1. Electricidade 

O fornecimento e distribu ição de energia eléctrica, de média e baixa tensão, à Cidade do Montijo é 

da responsabilidade da EDP/SLE, empresa a quem cabe igualmente a manutenção destas redes. 

A EDP/SLE, para além das linhas de distribuição de energia, dispõe de duas infraestrutLiras na 

Cidade: 

- A Unidade Comercial do Montijo, que emprega cerca de sete trabalhadores e cumpre uma 

função de atendimento directo aos clientes. Para esta Unidade estão previstas intervenções de 

curto prazo para melhoramento das instalações e qualificação da respectiva imagem. 

- A Unidade Técnica do Montijo, que emprega cerca de 25 trabalhadores e é responsável pela 

monitorização do estado da rede bem como pela sua manutenção, foi considerada equilibrada 

do ponto de vista dos recursos humanos. O seu responsável reúne period icamente com as 

Juntas de Freguesia para avaliação das necessidades ao nível da iluminação pública. 

A função de planeamento é desenvolvida em Setúbal, sede da empresa, mediante a realização de 

planos plurianuais a 5 anos (PPI) e planos anuais (planos de obra) . Neste domínio, no período em 

que foi realizada a entrevista, encontrava-se em discussão a instalação de uma nova sub-estação 

a nascente da Cidade, embora ainda não estivesse definida a respectiva localização. 

A construção de um novo Posto de Transformação (PT) para reforço de energia na zona da Praça 

da República era, à data da entrevista, o principal projecto em curso na Cidade. Importa assinalar 

que a instalação e manutenção de PT's no interior da Cidade tem frequentemente constituído um 

problema na melhoria das condições de prestação de serviço aos utentes, em particular nas zonas 

mais antigas. Efectivamente, o perfil estreito dos arruamentos e o grau de preenchimento do 

tecido construído, faz com que a empresa se debata com carências de áreas livres para 

construção de novos postos. Por outro lado, o estacionamento longitudinal de veiculas arrasta 

consigo muito frequentemente a dificuldade de acesso aos PT's o que, em situações de avaria, 

prolonga frequentemente o tempo de reparação. 

O relacionamento da EDP/SLE com a Câmara Municipal processa-se regularmente através do 

responsável pelo pelouro, sendo este diálogo fundamental para efeitos de abertura de valas de 

instalação de linhas eléctricas e a respectiva reposição de calçadas. 
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Segundo informações colhidas no PDM, o concelho, e como tal a Cidade, não oferecem 

problemas de maior quanto aos níveis de energia instalados uma vez que estes têm ainda 

capacidade para cobrir a procura que vier a surgir a prazo. 

2.4.2.2. Rede Telefónica 

A Portugal Telecom é a entidade responsável a nível nacional pela infraestruturação da rede 

telefónica, sendo a sua actividade desenvolvida por grupos de redes que não correspondem à 

divisão administrativa do pais. Assim, o concelho do Montijo é servido por três centrais telefónicas 

nomeadamente, a do Montijo, a da Moita e ainda a do Pinhal Novo. 

Segundo dados do PROT-AML, datados de 1991 e portanto com alguma probabilidade de já se 

encontrarem desajustados da realidade, o concelho do Montijo encontrava-se, no contexto da AML 

Sul (9 concelhos) no 6° lugar ao nível do número de postos telefónicos principais insta lados, facto 

que, de alguma forma, ilustra o nível de desenvolvimento económico do concelho no contexto sub

regional. 

A Portugal Telecom possui, como instalações na Cidade, uma Central que emprega quatro 

trabalhadores (dois fixos e dois de exterior) e uma Loja Portugal Telecom, com cinco postos de 

trabalho, que assegura o serviço comercial. 

Com a construção da Ponte Vasco da Gama proceder-se-á a uma articulação de toda a rede 

telefón ica da Area Metropolitana de Lisboa, através das duas pontes, dotando-a, a médio prazo, 

de uma grande capacidade de resposta no que respeita o tráfego telefónico. A Cidade do Montijo, 

não terá por isso qualquer problema de expansão da sua rede. 

Os problemas identificados na Cidade não respeitam a capacidade de resposta à procura 

previsível , mas às suas condições fisiográficas. Efectivamente, uma das principais causas de 

avaria da rede telefónica na Cidade prende-se com a humidade das condutas induzida pelo efeito 

das marés. Por outro lado, a proximidade entre as condutas da rede telefónica e as condutas de 

escoamento de resíduos domésticos, com isolamentos deficientes, provoca frequentemente 

infiltrações que geram avarias na rede. 

Foi ainda identificado como problema o condicionamento que se verifica na reparação de avarias 

pela configuração e reduzida dimensão dos perfis dos arruamentos. Neste domínio, as obras na 

via pública, verifica-se alguma conflitualidade com os serviços camarários. Segundo a Portugal 
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1 

Telecom, existe um desfasamento entre a imposição legal de requerimento municipal para 

efectuar obras na via pública e os prazos de actuação da empresa ao nível das reparações, estes 

últimos impostos por padrões de prestação de seNiço que não se compadecem com demoras de 

carácter administrativo. 

A falta de diálogo com a Câmara do Montijo foi, assim, outro dos problemas identificados, tanto ao 

nível da gestão das obras como dos processos de planeamento. A Portugal Telecom não é 

chamada a conhecer quaisquer planos ou projectos municipais. 

2. 4. 2. 3. Correios 

Os CTT são a empresa que procede à distribuição de correio na Cidade do Montijo. Para o efeito 

possui instalações próprias nomeadamente, um edifício que centraliza a recepção e expedição, ao 

qual estão afectos um responsável técnico e vinte carteiros, dispondo de duas viaturas e duas 

motorizadas. 

O planeamento e avaliação dos meios e carências é efectuado pela empresa de dois em dois 

anos e no início de 1998 estava prevista a afectação de mais dois carteiros para dar resposta às 

necessidades da empresa no Montijo. 

Como problemas da actividade foram sa lientados a deficiente toponímia, o trânsito e o facto de as 

entregas domiciliárias serem frequentemente comprometidas devido à circunstância de a Cidade 

desempenhar uma função residencial de apoio a actividades desenvolvidas no exterior, originando 

um tempo de permanência reduzido dos residentes. 

2.4.2.4. Televisão por Cabo 

A Cidade do Montijo encontra-se abrangida por uma rede de distribuição de televisão por cabo 

gerida por duas empresas operadoras: a TVCabo e a Cabovisão. A responsabil idade de instalação 

das infraestruturas cabe à Portucal Telecom que aluga a estas empresas promotoras a sua 

exploração. No momento em que esta informação foi obtida, era passivei afirmar que a cobertura 

da Cidade seria total a muito curto prazo (2meses). 
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2.5. AMBIENTE 

2.5.1. Qualidade Ambiental 

2.5.1.1. Qualidade da Água 

Actualmente, não se encontram inventariadas as fontes de poluição aquática nem existem dados 

da qualidade das linhas de água do Concelho do Montijo. 

Os estudos mais recentes sobre o Estuário do Tejo têm vindo a ser efectuados por razões 

pontuais, nomeadamente, devido à Exposição Mundial EXP0'98, e à nova travessia rodoviária 

sobre o Tejo entre outros. A maior parte destes estudos, independentemente dos seus objectivos 

específicos, revelam um factor em comum: a evidente dispersão e magnitude das fontes 

poluentes, o que torna o problema de gestão do estuário muito difícil de equacionar e resolver. 

Espera-se que projectos como, por exemplo, a despoluição do rio Trancão, pela sua importância, 

venham a ter um impacte positivo significativo no estuário . Mas para repor a qualidade da água do 

estuário em níveis aceitáveis é necessário ainda muito esforço, dado existirem muitas fontes de 

poluição, tanto de origem doméstica como industrial. 

O CEMA (Centro de Estudos e Monitorização Ambiental) é uma unidade criada dentro da 

LUSOPONTE e constitui parte do sistema de gestão ambiental da nova travessia rodoviária sobre 

o Tejo. O CEMA faz o acompanhamento e estuda a evolução de diversos compartimentos 

ambientais - qualidade da água, sedimentos de fundo, hidrodinâmica, qualidade do ar, ruido, fauna 

e flora, arqueologia e questões sócio-económicas, entre outros. Assim sendo, esta entidade é a 

responsável por garantir a monitorização da qualidade do ambiente na zona de intervenção da 

nova travessia rodoviária sobre o Tejo (Rosário, 1997 e CEMA, 1997). Entre outras entidades, as 

Câmaras Municipais de Montijo e Alcochete, assim como instituições pertencentes ao Ministério 

do Ambiente, pertencem à Comissão de Acompanhamento da Obra (CAO), estando, assim, 

garantido o envolvimento das entidades locais na fase de exploração desta infraestrutura. 
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Principais Problemas e Constrangimentos 

De um modo geral, as fontes de poluição da água no Concelho do Montijo têm a sua origem. 

essencialmente. nas suiniculturas. Ao nível deste sector, o Concelho do Montijo tem, neste 

momento. cerca de 10.000 unidades de reprodutoras e cerca de 100.000 cabeças no total. Sem 

um tratamento adequado, o que sucede ainda em muitos casos, os efluentes das suiniculturas 

constituem uma considerável fonte de poluição para as águas superficiais e subterrâneas, assim 

como para os solos. 

Convém relembrar que o Concelho do Montijo é um dos principais produtores de suínos, 

actividade que se concentra maioritariamente na zona oeste do concelho. Esta actividade constitui 

o suporte de dois outros ramos industriais muito importantes para a economia do concelho: a 

indústria de abate e transformação de carnes e a indústria das rações, que por outro lado, 

constituem igualmente potenciais fontes de poluição. 

Outras fontes de poluição da água. sobretudo subterrânea e de que também não se conhece a 

magnitude, são as estufas de flores (O Concelho do Montijo é responsável por cerca de 80% da 

produção nacional de flores) que, pelo uso intensivo de adubos e pesticidas, constituem uma 

potencial fonte de poluição das águas e também do solo. 

2.5.1.2. Qualidade do Ar 

Não existem dados da qualidade do ar no Concelho do Montijo, dada a inexistência de estações 

de monitorização, conhecendo-se apenas queixas pontuais da população, efectuadas ao 

Min istério do Ambiente ou à Delegação de Saúde. 

Principais Problemas e Constrangimentos 

A qualidade do ar no Concelho do Montijo é principalmente afectada pela indústria corticeira. Esta 

indústria engloba cerca de 900 unidades fabris das quais, cerca de 80% distribuídas pelo distrito 

de Aveiro e entre 15 a 20% pelo distrito de Setúbal. Em termos de produtos fabricados, a indústria 

corticeira pode-se dividir em 4 sectores principais: o sector preparador que faz a primeira 

operação de cozedura da cortiça em prancha e os respectivos fardos; sector transformador, 
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sector ag lomerador e sector granulador. No sector preparador contam-se cerca de 80 unidades 

fabris das quais 90% estão sediadas no Montijo (PDM, 1995). 

Os principais poluentes provenientes da indústria corticeira são as partículas e os compostos 

orgânicos provenientes principalmente da fase de cozedura da cortiça. Associada a esta libertação 

de poeiras verifica-se a libertação de cheiros particularmente incidentes ao nível das vias 

respiratórias, existindo registos de algumas queixas da população relativamente à libertação 

daqueles poluentes. 

A Cidade do Montijo sofre também de poluição provocada pela emissão de gases provenientes 

dos veículos a motor, que poderá ser incrementada pelo aumento de tráfego provocado pela Nova 

Ponte sobre o Tejo. 

Para completar o panorama relativo à poluição atmosférica e como aspecto que mais contribui 

para o desconforto e desqualificação ambiental da Cidade, verifica-se ainda a existência de 

queixas da população relativas à libertação de maus cheiros junto da zona intertidal do Estuário do 

Tejo, especialmente em situações de maré baixa e junto às linhas de água onde é efectuada a 

descarga dos efluentes de algumas industrias de agro-pecuária (Comunicação Pessoal - Drª 

Natália Ganhão). Esta situação, a não ser resolvida no curto prazo, pode comprometer a 

estratégia municipal de urbanização da cidade baseada na premissa "qualidade", devendo por isso 

ser encarada como prioridade. 

2.5.1.3. Qualidade do Solo 

Tal como para as áreas sectoriais anteriormente descritas, a situação actual em termos de 

poluição do solo é desconhecida, em face da ausência de estudos e de informação sobre este 

tema. 

Principais Problemas e Constrangimentos 

De uma maneira geral a qualidade do solo é afectada fortemente pela indústria agro-pecuária. O 

estrume produzido nesta indústria possui elevadas concentrações de nitratos que são originados 

pela alta composição em azoto orgânico dos excrementos e resíduos líqu idos. Constitui um bom 
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fertilizante mas, em excesso, os nitratos são arrastados pelas águas da chuva e da rega 

originando a contaminação do solo assim como das águas subterrâneas e superficiais. 

A utilização de pesticidas e adubos na floricultura constitui também um potencial risco de 

contaminação do solo e por essa via, das águas superficiais e subterrâneas. 

2.5.1.4. Rufdo 

No que toca ao ruído não foi possível obter dados que caracterizem a Cidade do Montijo 

relativamente a esta área sectorial. São conhecidas algumas queixas da população em relação a 

este problema mas ainda nada de concreto foi feito para o solucionar. As fontes de ruído na 

Cidade do Montijo, não considerando o ru ído de tráfego, provêem da presença de alguns bares, 

que se encontram abertos durante parte da noite, na zona antiga da cidade e do funcionamento da 

maquinaria de algumas indústrias da cortiça localizadas em pleno centro urbano (Comunicação 

Pessoal - Dr3 Natalia Ganhão). Apesar do esforço de reestruturação e modernização por parte de 

algumas unidades industriais, verifica-se que em muitos casos a maquinaria e as instalações são 

antigas e obsoletas, não contemplando medidas de isolamento sonoro. 

2.5.1.5. Conservação da Natureza 

No local em estudo não existe nenhuma área de conservação da natureza protegida por lei. No 

entanto, nas proximidades da Cidade do Montijo encontramos a Reserva Natural do Estuário do 

Tejo (RNET) que foi criada pelo Decreto-Lei nº 565/76, de 19 de Julho e cujo regu lamento foi 

aprovado em 1979 e publicado na Portaria nº 481 /79, de 7 de Setembro. Nesta mesma área 

podemos encontrar outras figuras legais de conservação da natureza, nomeadamente, um biótopo 

CORINE, que apresenta áreas de sobreposição com a reserva e uma Zona de Protecção Especial 

do Estuário do Tejo (ZPE) que abrange tanto áreas da Reserva como do Biótopo. A ZPE foi criada 

através do Decreto-Lei nº 280/94, de 5 de Novembro. A criação da ZPE do Estuário do Tejo, 

decorrente da Directiva 79/409/CEE (Directiva das Aves) relativa à Conservação das Aves 

Selvagens (através do Decreto-Lei nº 280/94 de 5 de Novembro), corresponde ao reconhecimento 

do incontestável interesse do património natural desta zona. A ZPE ocupa actualmente 45.020 ha, 

com limites definidos pelo ANEXO li do Decreto-Lei nº 51/95, de 20 de Março e pelo Decreto-Lei 

nº 46/97, de 24 de Fevereiro. 
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Como medida compensadora dos impactes negativos gerados pela construção da nova Ponte 

Vasco da Gama e através do Decreto-Lei nº 46/97, de 24 de Fevereiro, a área da ZPE foi 

acrescida (comparativamente ao limite referido no Decreto-lei 51/95, de 20 de Março), de uma 

área essencialmente estuarina com cerca de 12 000 ha, que incluem 41 O ha, na zona de 

Rosário/Sarilhos Pequenos, no Concelho do Montijo. Esta zona está classificada como Zona de 

Especial Interesse para a Conservação da Avifauna (prioridade li) - corresponde a todas as áreas 

fundamentais para a conservação da Avifauna, tanto nas permanentemente alagadas, como entre

marés, como ainda da área terrestre; está também classificada como zona agrícola de especial 

interesse para a Conservação da Avifauna (prioridade Il i). 

Resumindo, a ZPE inclui a totalidade da área estuarina do Tejo localizada a montante de uma 

linha definida pela foz do Rio Trancão e o ponto mais a sul da península do Montijo, uma pequena 

área estuarina localizada entre o Rosário e Sarilhos Pequenos e ainda terrenos envolventes de 

lezíria, montado, charneca e zonas húmidas de água doce (Vale Cobrão e Paul da Barroca). 

Estende-se assim por áreas de seis concelhos: Loures, na margem Norte; Vila Franca de Xira, nas 

margens norte e sul; Benavente, Alcochete, Montijo e Moita, exclusivamente na margem sul (ICN, 

1997). 

O Estuário do Tejo é o maior de Portugal e um dos mais importantes da costa atlântica europeia 

cobrindo uma área de 320 km
2
, dos quais cerca de 40% são zonas entre marés que ficam 

emersas durante a maré baixa. Considerado uma das dez zonas húmidas mais importantes para 

as aves aquáticas migradoras da Europa, associa a esta característica uma notável biodiversidade 

que lhe advém da condição de se localizar numa zona de transição entre dois continentes 

(Europa-Africa) (ICN, 1997). 

É uma zona húmida de importância internacional que concentra durante a época de invernada 

cerca de 100 000 aves (número substancialmente superior ao mínimo - 20 000 - considerado 

necessário para a atribu ição de estatuto de zona húmida de valor internacional) e que em épocas 

de passagens migratórias pode ultrapassar os 150 000 ind ivíduos. Na ZPE do Estuário do Tejo 

estão referenciadas um total de 194 espécies diferentes de aves selvagens que aqui ocorrem 

regularmente e 52 com ocorrência ocasional (ICN, 1997). 

A ZPE engloba vários biótopos que vão desde a zona permanentemente inundada até às áreas 

terrestres de lezíria e montado, onde a presença do Homem ao longo dos séculos (através de 

actividades piscatórias, salicultura, aquicultura, agricultura, silvicultura e pastorícia), ocorreu em 

relativo equilíbrio com o meio. O turismo, recreio e lazer são actividades de expansão recente, 

cuja evolução deverá ser disciplinada, sendo apenas admissíveis as formas que permitam manter 
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a integridade dos habitats e os níveis de tranquil idade necessários. O exercício da caça, praticada 

na região, assume hoje em dia um caracter fundamentalmente recreativo, sendo necessário 

adequar esta actividade com o estatuto de ZPE, onde a mesma for permitida. Ao longo da 

margem norte, entre Sacavém e Vila Franca de Xira e na margem sul, formando a cintura 

industria l de Almada/Barreiro/Montijo, localizam-se várias indústrias que contribuíram 

significativamente para a degradação das águas estuarinas (ICN, 1997). 

A construção da Nova Ponte sobre o Tejo poderá pôr em causa a preservação deste património 

natural. Deste modo, o Parecer da Comissão de Avaliação do EIA da referida infraestrutura, 

efectuado em Outubro de 1994, refere que um dos efeitos negativos que a acessibilidade criada 

pela nova travessia rodoviária irá induzir é o aumento da pressão humana sobre as áreas de 

interesse para a conservação da natureza, como a ZPE e em especial a RNET. Essa maior 

pressão resultará tanto da presença dos novos habitantes que se fixarão nos concelhos de 

influência daquela infraestrutura, como do aumento sign ificativo de visi tantes originários da 

Grande Lisboa. Com a nova travessia, os padrões de ocupação do solo do concelho de Alcochete 

tenderão a ser alterados, assim como os do Montijo, Moita e Palmela, esperando-se um aumento 

da pressão urbana e industrial em detrimento dos usos agrícolas e florestais (ICN, 1997). 

Projectos em Perspectiva ou em Curso/Recomendações 

A entidade responsável pela gestão de áreas protegidas, ou seja , o Instituto de Conservação da 

Natureza, elaborou um Plano de Gestão da ZPE do Estuário do Tejo com o qual se pretende 

atingir os segu intes objectivos (ICN, 1997): 

1. Avifauna nidificante: aumento dos efectivos nidificantes, melhoria das condições de nidificação 

e manutenção de níveis de tranquilidade elevados; 

2. Avifauna invernante: melhoria das condições de tranquilidade; 

3. Meio aquático (plano de água) : manutenção das actuais condições de tranquilidade e 

diminuição do risco de poluição por acidentes fluviais; 

4. Meio aquático (coluna de água): diminuição da carga poluente no interior do estuário; melhoria 

das condições de nursery; eliminação das capturas de peixes abaixo dos tamanhos mínimos de 

captura previstos por lei; extinção de licenças de arrasto; eliminação do TBT e recuperação dos 

bancos ostreícolas; 
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5. Margens estuarinas, sapais, salinas e outras zonas húmidas: manutenção da integridade física 

e biológica; 

6. Meio terrestre: ordenar a ocupação urbana; evitar a diminuição da área de montado; evitar a 

expansão da área de eucaliptais; assegurar que as técnicas e produtos utilizados na cultura do 

arroz são compatíveis com a protecção da avifauna; manutenção do uso actual da leziria; e 

manutenção do mosaico agrícola e florestal; 

7. Componente sócio-económica: melhoria da qualidade de vida das populações residentes. 

Como forma de atingir os objectivos de gestão enunciados o referido plano de gestão propõe a 

adopção das seguintes linhas de estratégia: 

- Garantir o apoio das populações locais à política de gestão de recursos da ZPE; 

- Melhoria da regulamentação existente, nomeadamente através da clarificação de aspectos do 

DL 280/94 que têm dado origens a interpretações conflituais, dos diplomas de criação e gestão 

da RNET, da monitorização e avaliação da aplicação do plano de gestão da ZPE durante o ano 

de 1997; 

- Melhoria da eficácia da fiscalização; 

- Gestão de habitats através de acordos de gestão com os principais proprietários, aquisição de 

terrenos se tal se revelar indispensável e introdução de critérios de conservação nos planos de 

gestão cinegética; 

- Desenvolvimento de um plano específico para o acompanhamento da actividade piscatória, 

nomeadamente quanto aos aspectos decorrentes com a monitorização da contaminação dos 

pescado com metais pesados; 

- Estabelecimento de uma estratégia integrada de fixação de mais valias económicas e criação 

de emprego decorrentes da política de conservação da natureza no Estuário do Tejo, no âmbito 

da comissão intersectorial de acompanhamento do plano, alargada às autarquias locais. 

Com a construção da Nova Ponte sobre o Tejo é assim necessário garantir que o valioso 

património da ZPE não seja destruído e que os objectivos do Plano de Gestão da ZPE sejam 

cumpridos. 

97 



O Estudo de Impacte Ambiental da ponte Vasco da Gama, recomenda: i) que a maior parte dos 1 

000 fogos/ano, previstos para os próximos 20 anos, seja absorvida pelos núcleos urbanos, entre 

outros, do Montijo; ii) que as intenções de construção nos perímetros urbanos deverão privilegiar 

princípios de continuidade relativamente aos espaços infraestruturados; iii) que se desenvolvam 

planos de pormenor com zonamentos e índices de urbanismo/espaços verdes restritivos, 

contribuindo para a valorização da qualidade de vida urbana nas faixas ribeirinhas dos núcleos 

urbanos da Moita, Montijo e Alcochete (ICN, 1997) . 
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2.5.2. Saneamento Básico 

2.5.2.1. Abastecimento de água 

Caracterização da Situação Actual 

Cerca de 90% da população da Cidade do Montijo apresenta-se servida por abastecimento de 

água em boas cond ições. 

Actualmente, o Concelho do Montijo não apresenta carências ao nível de disponibilidades hídricas, 

uma vez que o seu aquífero Mio-Pliocénico (único na Península de Setúbal) apresenta, por 

enquanto, reservas em quantidade e qualidade adequadas às necessidades. As águas captadas 

nos furos apenas necessitam de ser desinfectadas por cloragem à saída destes. Não existem 

também estações elevatórias, uma vez que os furos bombam directamente para as redes. 

No caso das unidades industriais a sua grande maioria, incluindo os grandes consumidores, têm 

furos próprios. Actualmente não existem dados dos cadastros destas captações. 

A Cidade do Montijo é abastecida pelo principal sistema do concelho que abrange as Freguesias 

de Afonsoeiro, Alto Estanqueiro-Jardia, Atalaia, Montijo e Sarilhos Grandes, constituído por 8 

captações subterrâneas e 6 reservatórios, localizados dentro da malha urbana do Montijo e na sua 
3 

área limítrofe e com uma capacidade de cerca de 931 m /h (PLANEGE, 1997a). 

Segundo dados dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Montijo (SMASM) o 
3 

consumo de água no Concelho em 1996 foi de 1.968.425 m , sendo o maior parte deste consumo 

efectuado nas freguesias urbanas. Segundo estimativas efectuadas por PLANEGE (1997a) a 

capitação média do concelho é de 135 1/hab.dia e a capitação na zona urbana (Freguesias de 

Afonsoeiro, Atalaia e Montijo) de 220 1/hab.dia. A evolução do consumo de água no Concelho tem 

sido sempre crescente ao longo das três últimas décadas, não só pelo aumento de habitantes 

servidos por redes de abastecimento público, como também pelo aumento das exigências desses 

mesmos habitantes (CMM, 1995). 

O controle da qualidade da água para abastecimento público, destinada ao consumo humano, é 

assegurado por colheitas efectuadas nas captações, reservatórios e redes, segundo os 

parâmetros, a frequência de amostragem e as análises descriminadas no Decreto- Lei nº 236/98 

(e anteriormente pelo Decreto-Lei nº 74/90). De acordo com os boletins de análise verifica-se que 
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na maioria das análises efectuadas, todos os parâmetros analisados estão dentro dos limites 

estabelecidos pelo referido decreto. Este facto leva a concluir que a qualidade da água captada 

no aquífero é de um modo geral boa. Em relação à qualidade da água á saída dos furos, os 

desvios mais frequentes observam-se nos parâmetros pH e ferro. Refira-se que são conhecidas 

algumas queixas da população relativas à presença de uma cor acastanhada na água de 

abastecimento, devido à presença de ferro em excesso (Comunicação Pessoal Dfl Natalia 

Ganhão). Quanto à qualidade da água na rede, o problema mais frequente prende-se com o valor 

de cloro residual disponível, que em alguns casos não atinge o valor mínimo admissível. Este 

facto deve-se à inexistência de pontos de cloragem intermédios na rede, uma vez que a cloragem 

é efectuada apenas à saída dos furos. Sendo as redes na sua maioria extensas, nos pontos mais 

afastados dos furos o valor do cloro residual é, por isso, inferior ao mínimo admissível (PLANEGE, 

1997a). 

Principais Problemas e Constrangimentos 

Em primeiro lugar o aquífero da Península de Setúbal, encontra-se numa situação de risco de 

sobreexploração. Com o aumento dos volumes extraídos, e a consequente diminuição dos níveis 

piezométricos, aumentam os caudais de recarga do aquífero, com o consequente aumento do 

risco de contaminação. Nas zonas costeiras. a diminuição dos níveis piezométricos aumenta o 

risco de contaminação pelas águas do mar. 

O sistema de adutoras que serve a Cidade é caracterizado por uma complexa malha de condutas, 

que permite que todas as captações e reservatórios se encontrem interligados entre si. Esta 

situação dificulta a gestão do sistema e a optimização dos recursos. Por outro lado, os furos 

bombam directamente para a rede, e apenas os caudais em excesso chegam aos reservatórios. 

Este tipo de funcionamento implica uma reduzida capacidade de reserva do sistema de modo a 

permitir a regularização dos consumos. Verifica-se assim deficiências no abastecimento de água, 

quando ocorrem situações de avarias ou incêndios. A capacidade de reserva do sistema é ainda 

deficiente face à população residente, além de que com o crescimento previsto para a cidade o 

sistema não terá capacidade de satisfazer as necessidades que lhe serão exigidas. Refira-se 

ainda que as adutoras e redes de abastecimento existentes são na sua generalidade antigas, 

sendo por isso necessário substituir algumas condutas (PLANEGE, 1997a). 
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Projectos em Perspectiva ou em Curso 

Tendo em conta a previsível evolução populacional nas freguesias da Cidade do Montijo, o 

sistema de abastecimento de água terá que ser remodelado e ampliado de modo a ser possível 

satisfazer as necessidades dos habitantes. 

Dada a incorrecta filosofia de exploração do sistema de abastecimento, com bombagem directa 

dos caudais captados para a rede e reduzida capacidade de reserva do sistema, é recomendável 

a sua simplificação. Segundo o Plano Director de Abastecimento de Água elaborado por 

PLANEGE (1997a), essa simplificação poderá ser baseada na implementação de dois sub

sistemas de funcionamento independente, o sub-sistema do Montijo e Atalaia e o sub-sistema do 

Afonsoeiro, Alto Estanqueiro-Jardia e Sarilhos Grandes. Estes dois sub-sistemas ficaram no 

entanto ligados por uma adutora que permitirá a transferência de caudais em caso de 

necessidade. Este novo sistema basear-se-á, em termos gerais, na construção de um grande 

centro de captação e reserva para o sub-sistema Montijo e Atalaia localizado fora do perímetro 

urbano, e na construção ou ampliação de novas adutoras. São objectivos a curto prazo dos 

SMASM projectar estas melhorias no sistema. 

Tendo em conta o potencial risco de contaminação dos solos e das águas superficiais, que por 

infiltração atingem o aquífero, torna-se necessário efectuar a protecção e manutenção das 

captações (essencialmente aquelas que se encontram dentro do perímetro urbano) e a adequada 

monitorização da qualidade da água. 

Para controlar os volumes captados, é também fundamental existir um cadastro actualizado de 

todos os furos existentes e dos caudais captados. 

A longo prazo, dado o significativo crescimento populacional e industrial esperado, poderá 

constituir uma solução possível para dar resposta às necessidades de abastecimento de água, a 

integração do sistema de abastecimento através do aquífero da Península de Setúbal (no qual 

todas as captações estariam ligadas a um reservatório único) com o sistema de abastecimento da 

EPAL. Para tal, será necessário o estudo e negociação de um eventual abastecimento de água 

em alta, a nível sub-regional, a partir de origem da água superficial (eventualmente de Castelo de 

Bode), com a possibilidade de atravessamento da adutora ao longo da nova ponte sobre o Tejo. 
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2. 5. 2. 2. Recolha e Tratamento de Águas Residuais 

Caracterização da Situação Actua/ 

Segundo o Plano Director Municipal do Montijo (1995), 80% da população do concelho está 

servida com sistema de redes de drenagem de águas residuais domésticas. 

A este sistema de drenagem municipal afluem não só rejeições relativas às águas residuais de 

origem doméstica (cerca de 72%) mas também de origem industrial (industrias de abate, 

preparação e transformação de carnes, nomeadamente de suínos e da cortiça, cerca de 28%). 

Destas redes de drenagem de águas residuais, 60% são separativas, 10% unitárias e 30% mistas 

(CMM, 1995). 

Na Cidade do Montijo não existe ainda em funcionamento uma Estação de Tratamento de Águas 

Residuais (ETAR). As águas residuais domésticas e industriais são lançadas para as linhas de 

água e no solo sem tratamento adequado, colocando em risco as águas superficiais e 

subterrâneas. Estão no entanto previstas duas estações de tratamento para a zona urbana do 

concelho: a ETAR do Seixalinho e a ETAR do Afonsoeiro. A ETAR do Seixalinho encontra-se 

neste momento em fase de execução (com sistema de tratamento por lagoas anaeróbias) e irá 

tratar os efluentes de parte da Cidade do Montijo e do Samouco. 

Com excepção do Bairro do Barrão, toda a Freguesia do Montijo dispõe de redes de colectores, 

que conduzem as águas residuais directamente para as linhas de água, e muito particularmente, 

para o Estuário do Tejo. Encontram-se já executados os colectores que conduzirão as águas 

residuais até à ETAR do Seixalinho. 

A Cidade do Montijo já dispõe actualmente de dois emissários pluviais, com grande capacidade de 

transporte, que reduziram os problemas de inundação verificados na zona baixa do Montijo. 

Na freguesia do Afonsoeiro, apenas a parte da Cidade do Montijo pertencente a esta freguesia 

está servida por redes de colectores, uma vez que o Bairro do Chasqueirão não apresenta rede de 

drenagem de águas residuais domésticas. Os colectores que conduzirão as águas residuais até à 

futura ETAR do Afonsoeiro também não estão construídos. 
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A ETAR do Afonsoeiro (com sistema de tratamento por lagoas anaeróbias) dispõe apenas de um 

projecto, datado de 1986, que prevê o tratamento dos efluentes de parte da Cidade do Montijo e 

das localidades de Sarilhos Grandes, Lançada, Jardia, Alto do Estanqueiro e Ata laia, além das 

zonas industriais (PLANEGE, 1997). 

Segundo estimativas efectuadas por PLANEGE (1997) a capitação média para as águas residuais 

domésticas do concelho é de 87 1/hab.dia, sendo a capitação de afluência à rede das águas 

residuais nas freguesias urbanas igual a 176 1/hab.dia. 

Não existem ainda dados disponíveis relativamente a análises das caracteristicas físico-quimicas 

das águas residuais. Está no entanto prevista para breve a realização de análise aos efluentes por 

parte do LNEC (PLANEGE, 1997). 

As águas residuais industriais (essencialmente as de preparação e transformação de carnes) são 

lançadas no colector municipal não existindo ainda um regulamento municipal relativamente a 

licenças de descarga. Em algumas destas industrias os efluentes antes de serem lançados no 

colector municipal são previamente tratados. Não existe fiscalização para averiguar se o tratamento 

efectuado aos efluentes industriais é adequado à posterior descarga no colector municipal. 

Em relação às suiniculturas, verifica-se actualmente uma situação de risco eminente de 

contaminação do solo e das linhas de água, dada a natureza das suas cargas poluentes, que são 

lançadas nos meios receptores (cursos de água e solo) maioritariamente sem qualquer tratamento 

adequado. Actualmente e como instalações de tratamento, existem apenas algumas fossas 

sépticas, mas cuja eficácia de tratamento é bastante reduzida. Apenas algumas destas 

suinicu lturas têm licenças de descarga de águas residuais no solo ou na água, não sendo, no 

entanto, efectuada a fiscalização para cumprimento da legislação (DL nº 46/94) . 

Principais Problemas e Constrangimentos 

O principal problema do sistema de drenagem e tratamento de águas residuais deve-se ao facto 

de ainda não ser possível tratar todos os efluentes em ETAR (no entanto está prevista para breve 

o início do funcionamento da ETAR do Seixa linho) e à precariedade do tratamento que se verifica 

nas poucas fossas sépticas existentes. Este facto leva a que, até agora, a maior parte das águas 

residuais fossem descarregadas para as linhas de água sem qualquer tratamento prévio, ou 

infiltradas no solo (essencialmente no caso das suiniculturas), provocando contaminações do 

lençol freático. Este facto é particularmente alarmante, uma vez que as águas subterrâneas são a 

103 



origem de todo o sistema de abastecimento de água. O Estuário do Tejo é também uma zona 

sacrificada, uma vez que constitui o destino final das águas residuais, tendo ainda em 

consideração que embora a afluência das linhas de água se efectue fora do limite da Reserva 

Natural do Estuário do Tejo, encontra-se perto da Zona de Protecção Especial. A falta de 

fiscalização e monitorização para garantir a qualidade dos meios receptores segundo a legislação 

em vigor, também não contribui para assegurar a qualidade da água e do solo. 

Refira-se que segundo o D.L. nº 152/97 de 19 de Junho, a CMM deverá adoptar as medidas 

necessárias para garantir o pleno funcionamento de sistemas de drenagem, e tratamento 

secundário das águas residuais do concelho até 31 de Dezembro de 2000. Uma vez que a 

descarga das águas residuais após tratamento irá ser efectuada no Esteiro do Montijo, 

considerado, segundo o referido Decreto, como zona sensível, o licenciamento só pode ser 

efectuada quando aquelas águas de submeterem a um tratamento mais rigoroso, satisfazendo as 

condições previstas na alínea B do Anexo I daquele diploma. 

As fossas existentes já não conseguem dar resposta às crescentes solicitações a que têm sido 

sujeitas nos últimos anos, encontram-se sub-dimensionadas face aos caudais que a elas afluem, o 

que, aliado à falta de operações de manutenção e limpeza, origina um tratamento extremamente 

deficiente. Este facto provoca a infiltração do efluente directamente no terreno, praticamente sem 

ter sofrido qualquer alteração das suas características físicas e químicas. Acresce ainda a 

inexistência a jusante das fossas de qualquer órgão de tratamento complementar, que faci lite a 

dispersão do efluente no solo. 

A regularidade topográfica desta área e a sua baixa altitude constituem condições favoráveis para 

a ocorrência de problemas de drenagem. Estas condições naturais, aliadas a um deficiente 

funcionamento do sistema de drenagem, originam problemas de escoamento das águas pluviais, 

verificando-se que quando ocorrem situações de cheia , com elevadas concentrações de 

precipitação, simultaneamente com situações de maré alta, algumas zonas baixas do Montijo são 

inundadas. 

Quanto à rede de colectores, há necessidade de grande parte dela ser remodelada e 

redimensionada pois apresenta níveis de serviço bastante baixos. 
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Projectos em Perspectiva ou em Curso 

Dado o risco associado ao deficiente sistema de drenagem de águas residuais, torna-se urgente a 

conclusão das obras de execução e início de funcionamento da ETAR do Seixalinho e a 

remodelação ou execução de todas as infraestruturas necessárias que permitam a drenagem dos 

efluentes de todas as povoações do Montijo e do Samouco até á ETAR. 

É igualmente necessário dar inicio à execução da ETAR do Afonsoeiro, e remodelação ou 

execução de todas as infraestruturas necessárias para permitir a drenagem dos efluentes das 

povoações do Afonsoeiro e das localidades de Sarilhos Grandes, Lançada, Járdia, Alto do 

Estanqueíro e Atalaia, além das zonas industriais, até à ETAR. 

Uma vez que a descarga das águas residuais do Concelho após o tratamento na ETAR do 

Seixalinho será efectuada numa zona sensível e perto da Zona de Protecção Especial do Estuário 

do Tejo (Esteiro do Montijo), é intenção dos SMASM projectar e executar, a médio prazo, um 

tratamento terciário/complementar na referida estação de tratamento. 

Nos locais onde a drenagem das águas pluviais é efectuada para o colector municipal de águas 

residuais domésticas, devem ser constitu ídos dois sistemas separados, de modo a optimizar o 

tratamento das ETAR e reduzir o potencial perigo de inundações. 

Os Serviços Municipalizados pretendem implementar um regulamento de descarga de águas 

residuais. Nesse regulamento dever-se-á atribu ir licenças de descarga de efluentes industriais 

para o colector municipal. No entanto, estas licenças só poderão ser atribuídas se esses efluentes 

sofrerem um tratamento prévio adequado e de acordo com a legislação em vigor, de modo a 

adequar as características físico-químicas dos efluentes industriais às que caracterizam as águas 

residuais afluentes ao sistema geral de drenagem. 

No caso particular das suiniculturas dado o seu elevado número24
, uma possível resolução do 

problema passaria pela criação de uma ou mais zonas de concentração desta actividade, na 

periferia do centro urbano, onde passariam a existir não só as suiniculturas, mas as outras 

actividades complementares ligadas a essa industria, como unidades de abate e transformação 

(PLANEGE, 1997 b). Essas áreas estariam equipadas com um sistema autónomo de redes de 

abastecimento de água, redes de drenagem e instalações específicas de tratamento, com 

descargas nos meios receptores devidamente licenciadas e fiscalizadas. Deveriam igualmente ser 

2
• Existem cerca de 68 Unidades de Suinicultura na Cidade do Montijo segundo dados da Direcção Regional de Agricultura 

do Ribatejo e Oeste. 
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efectuados estudos de viabilidade económica relativamente ao aproveitamento dos resíduos como 

fertilizantes. Para conseguir a adesão dos suinicultores e a deslocação dessas unidades 

industriais, teriam que ser criados incentivos por parte do Município e restantes entidades 

competentes (e.g. acesso a infraestruturas ao desenvolvimento da actividade dos industriais, 

redução dos custos de exploração, entre outros). 

Em relação às industrias de cortiça estão a ser desenvolvidos pelo Centro Tecnológico da Cortiça 

em colaboração com outras instituições, processos de lavagem ecológica, à base de ozono e o 

desenvolvimento de um sistema de reciclagem da água da cozedura, de modo a diminuir e a 

melhorar a qualidade dos efluentes industriais produzidos (Aniceto, 1997). 

É ainda necessário garantir que, face à elevada pressão urbanística que o concelho irá sofrer nos 

próximos anos, as novas construções eventualmente algumas delas ilegais sejam acompanhadas 

do devido sistema de saneamento básico. 

2.5.2.3. Recolha e Tratamento de Resfduos 

Caracterização da situação actual 

A recolha dos resíduos urbanos na Cidade do Montijo é efectuada pelo sector de Higiene e 

Limpeza da Câmara Municipal do Montijo. Esta recolha é efectuada por 4 viaturas em 4 circuitos, 

6 dias por semana. 

Até Fevereiro de 1997 os resíduos eram depositados e enterrados numa lixeira localizada na 

herdade de Rio Frio com 22 ha de área disponível e a cerca de 15 km da Cidade do Montijo Nesta 

lixeira eram depositados todos o tipo de resíduos, urbanos, hospitalares e industriais (CMM, 1995). 

Actualmente e segundo definido no Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos, embora a 

entidade gestora dos resíduos urbanos seja a Câmara Municipal do Montijo, a gestão dos resíduos 

é efectuada pela Associação de Municípios da Margem Sul - AMARSUL, entidade responsável 

pelo sistema de gestão integrada dos resíduos dos Concelhos de Montijo, Palmela, Alcochete, 

Moita, Almada, Sesimbra, e Barreiro25
. 

25 A AMARSUL substitui a LIMARSUL responsável apenas pelos residuos da Moita, Montijo, Barreiro, Palmela e Alcochete). 
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Desta forma, a partir de Fevereiro de 1997 os resíduos urbanos passaram a ser depositados no 

aterro sanitário multimunicipal do Pinhal das Formas localizado no Concelho de Palmela. Refira-se 

que apenas podem ser depositados neste aterro os resíduos urbanos, tendo em conta a leg islação 

em vigor (DL nº 239/97 de 9 de Setembro). 

No presente momento a AMARSUL já efectuou a selagem da antiga lixeira do concelho estando 

previsto, cerca de 1 ano após esta operação, a integração paisagística do local através de 

reflorestação da zona. Encontra-se em fase de arranque o programa de monitorização da 

qualidade ambiental. 

A Câmara Municipal ainda não dispõe de dados tratados em relação ao volume e qualidade de 

resíduos urbanos produzidos, uma vez que apenas foi possível a sua quantificação após o inicio 

da deposição em aterro sanitário26
. Segundo dados da AMARSUL são produzidos em média 

cerca de 50 ton/dia de resíduos urbanos no Concelho do Montijo (Comunicação Pessoal Dr. 

Valdemar Quaresma). 

Além do sistema de recolha indiferenciada de resíduos é efectuada a recolha para posterior 

reciclagem do vidro. A deposição deste resíduo efectua-se em vidrões, espalhados pela cidade, 

sendo a sua recolha efectuada mensalmente pela a empresa que os recicla (SEFFE). 

A AMARSUL e segundo definido no Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos (Faria, et ai., 

1996), pretende efectuar a recolha selectiva para reciclagem de algumas fi leiras e fluxos de 

resíduos, como o vidro, embalagens, papel e cartão. Para atingir tal objectivo esta entidade já deu 

inicio à elaboração de campanhas de sensibilização para a reciclagem (e.g. divulgação pelo 

correio, meios de comunicação locais, e acções de formação nomeadamente nas 

Escolas)(Comunicação Pessoal Dr. Valdemar Quaresma). 

Em relação aos resíduos industriais27 e no caso das industrias de suínos e de abate e 

transformação de carne, os resíduos (essencialmente constituídos por restos animais) são 

depositados em fossas, ou são reutilizados no processo de fabrico. Os resíduos constituídos 

unicamente por pêlos podem ser depositados no aterro sanitário multimunicipal, uma vez poderem 

ser equiparados a urbanos devido à sua natureza/composição. Para tal os indústrias necessitam 

26 Segundo o DL nº 239/97 de 9 de Setembro os produtores de resíduos têm o dever de enviar anualmente às autoridades 
competentes (Instituto dos Resíduos) um registo do resíduos que produzem. 

27 Segundo a Portaria nº 189/95 os detentores de resíduos industriais devem preencher anualmente o mapa de registo e 
remetê-lo à Direcção Regional de Industria e Energia da sua região. 
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apenas de pagar uma taxa à AMARSUL (e.g. a Industria CARMONTI efectua a deposição destes 

resíduos no aterro). 

No caso das indústrias de cortiça, que segundo a CMM estão em declínio no Concelho 

(Comunicação pessoal do Sr. Vereador do Obras e Ambiente), os resíduos sólidos produzidos são 

levados para deposição final em aterro, havendo ainda alguma possibilidade de proceder à sua 

reutilização. 

Principais Problemas e Constrangimentos 

Com a implementação do sistema multimunicipal de gestão integrada dos resíduos urbanos a 

situação destes no concelho, melhorou significativamente. 

O actual sistema de recolha e transporte dos resíduos urbanos assim como a limpeza urbana 

necessita de ser remodelada e melhorada, dado o deficiente estado do equipamento e dada a 

baixa optimização dos percursos efectuados para a recolha dos resíduos. 

Em relação aos resíduos industriais não é totalmente conhecida a qualidade e quantidade destes 

resíduos, facto que dificulta a aval iação dos potenciais ríscos ambientais. 

Projectos em Perspectiva ou em Curso 

A AMARSUL pretende continuar as campanhas de sensibilização, apostando na informação ~ 

divulgação nas escolas. A recolha selectiva será colectiva através da deposição dos resíduos por 

parte do produtor em ecopontos (bateria de contentores para as fi leiras de resíduos) para 

reciclagem do vidro, embalagens e papel e cartão, espalhados por todo o concelho. A colocação 

destes contentores estava prevista para o 2° semestre do ano de 1998 (Comun icação Pessoal -

Dr. Valdemar Quaresma) e foi finalmente realizada no mês de Dezembro do referido ano. 

É necessário garantir que quando terminarem os fundos comunitários do sistema multimunicipal 

de gestão integrada dos resíduos urbanos este sistema esteja optimizado de forma a que se torne 

auto-suficiente. 

É intenção da Câmara Municipal do Montijo adquirir novo equipamento de modo a melhorar o 

sistema de recolha e transporte dos resíduos e de limpeza urbana. 
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Em relação aos resíduos industriais é necessário assegurar que os seus produtores efectuem o 

devido registo da quantidade e tipo de resíduos produzidos, armazenados, transportados, 

tratados, valorizados ou eliminados e os processos de autorização de eventuais operações de 

armazenagem (quando fora do local de produção), tratamento, valorização e eliminação destes 

resíduos (conforme DL nº 239/97), de modo a minimizar os potenciais riscos para o ambiente. 
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2.6. CULTURA E IDENTIDADE TERRITORIAL 

2. 6. 1. Equipamentos e Actividades Artísticas e Culturais 

2.6.1 .1. Equipamentos Culturais 

Localizados na cidade, a Biblioteca Municipal "Manuel Giraldes da Silva" e o Museu Municipal do 

Montijo são os dois equipamentos culturais de nível concelhio, por excelência. do concelho. 

A Biblioteca Municipai28 integra a Rede Nacional de Bibliotecas de Leitura Pública, através de 

Contrato-Programa com o Instituto da Bibl ioteca Naciona l e do Livro (IBNL). Nas instalações 

actuais - a antiga Casa dos Magistrados - está a funcionar desde 1993. 

Genericamente, tem como objectivo a recolha, tratamento e difusão de informação e 

documentação, ressaltando-se as vertentes de maior contacto com a comunidade (consulta local, 

empréstimo domiciliário, apoio e orientação aos utilizadores, e actividades de Extensão Cultural 

como por exemplo o apoio às bibliotecas escolares). 

Dispõe de um fundo bibliográfico de cerca de 36000 documentos (ainda não tratados 

informaticamente) e tem inscritos cerca de 4700 utilizadores. 

É composta pelo edifício central e por um pólo situado na freguesia do Afonsoeiro, mais 

propriamente no Centro Comercial da Bela Vista. 

No edifício central, que ocupa uma área de 1115m2 aproximadamente, estão sediados os serviços 

internos (gabinetes de trabalho e depósitos) e os serviços públicos que integram salas de leitura 

(infanto-juvenil, periódicos, secção de adultos/leitura geral), sala de audiovisuais, sala polivalente 

(cerca de 80 lugares) e átrio de exposições. O pólo da Bela Vista ocupa apenas uma sala alugada 

(consulta local, serviço de empréstimo e área técnica), cuja inadaptação funcional lhe confere um 

estatuto de utilização transitória. 

Do ponto de vista da modern ização dos serviços prestados aos utilizadores, é de destacar a 

integração efectiva da Biblioteca (edifício central) na Rede Informática de Leitura Pública (RILP), 

cuja implementação faseada irá iniciar-se a breve trecho, esperando-se a sua conclusão no ano 

28 Equipamento do tipo BM2 (entre 20 a 50000 habitantes). 
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2000. Esta integração na RILP permitirá a introdução das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação no acesso à informação. 

A procura (que se espera vir a intensificar com a introdução das novas tecnologias) associada ao 

desenvolvimento de actividades inerentes à Biblioteca têm vindo a esgotar a capacidade do 

equipamento no edifício central, pelo que existe uma intenção de expansão das instalações 

(relocalização ou ampliação do actual). 

Também a criação de uma rede de leitura pública constitui interesse estratégico da Câmara 

Municipal, embora ainda não tenham sido tomadas decisões definitivas quanto à composição da 

mesma. Segundo o responsável pela Biblioteca, destaca-se a intenção de localização de pólos no 

Bairro do Esteva! e na zona do Saldanha (freguesia do Montijo), e de outro na freguesia de Canha. 

Também está preconizada a mudança de instalações do pólo da Bela Vista. Esta perspectiva de 

descentralização cultural abarca, ainda, a criação de uma biblioteca itinerante (para servir a área 

rural do concelho, de grande extensão territorial e baixa densidade populacional) e a articulação 

da rede municipal com a criação e desenvolvimento de Bibliotecas Escolares nos 

estabelecimentos de ensino. 

O Museu Municipal do Montijo desenvolve, grosso modo, as seguintes actividades: investigação 

(fundamenta as exposições que se fazem), exposições, proposta de classificação de imóveis e 

acompanhamento do processo, apoio a projectos escolares, orientação de visitas guiadas, 

acompanhamento de passeios no rio Tejo29 

Reparte-se pelo Núcleo-Sede, conhecido como "Casa Mora" (desde 1993), e pelo Núcleo da 

Atalaia, designado "Museu Agrícola". 

O Museu Agrícola da Atalaia foi inaugurado no dia 30 de Agosto de 1997. Tem por objectivo dar a 

conhecer o passado rural do concelho e divulgar as tecnologias agrícolas tradicionais. Está 

equipado com lagar e adega - o azeite e o vinho constituíram duas produções tradicionalmente 

importantes e associadas à história rural do concelho. 

A Casa Mora constitui um edifício "romântico", construído em 1875 para residência da Família de 

Domingos Tavares. Devido ao casamento de uma filha do fundador com um membro da Família 

Mora, a casa passa, assim, a ser conhecida como pertencente à Família Tavares Mora. 

29 A Câmara Municipal é proprietária de 3 barcos. Através de um protocolo estabelecido com a Sociedade Cooperativa 
União Piscatória Aldegalense, esta tem sob a sua responsabilidade a guarda e manutenção dos mesmos. Esta 
Sociedade é responsável por um pequeno núcleo museológico composto por miniaturas de embarcações de pescadores 
características do Rio Tejo. 
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No rés-do-chão funciona um espaço de exposições temporárias e um conjunto fixo de núcleos 

expositivos acerca da história local. 

No 1° andar está exposta, desde 1995, uma parte significativa do espólio do Maestro Jorge 

Peixinho (natural do concelho; com projecção internacional)30 e estão patentes reconstituições de 

algumas dependências da casa. 

O sótão alberga os serviços afectos ao Museu. 

f Apesar de alguns obras de arranjo, a Casa Mora apresenta visíveis sinais de degradação no seu 

1\ interior. 

Ao que parece ainda não está devidamente encontrada a "ideia museológica" para o concelho do 

Montijo. O anterior executivo camarário dispunha de um Plano Museológico que se encontra, 

actualmente, em reavaliação. 

Esse plano museológico propunha uma teia museológica composta pelos seguintes núcleos: 1 -

Núcleo Sede ~ Casa Mora; 2 - Núcleo Agrícola (azeite e vinho) - Quinta da Atalaia; 3 - Núcleo do 

Pescador - S. C. U. P. A. ; 4 - Núcleo da Cortiça - Antiga Fábrica da Mundete; 5 - Núcleo de Arte 

Contemporânea (música, pintura, dança e artesanato) - Casa da Quinta do Páteo d' Água31
; 6 -

Núcleo dos Transportes e Comunicações - Antiga Estação da CP; 7 - Núcleos de Arte Sacra -

Capela de Sto. Antón io (Quinta do Páteo d'Água), Ermida do Senhor Jesus dos Aflitos (Quinta da 

Saldanha), Capela de S. Sebastião (Rua Joaquim de Almeida), Igreja de N. Sra. da Oliveira 

(freguesia de Canha), Retábu lo da Capela de N. Sra. do Rosário (Igreja de N. Sra. da Oliveira); 8 -

Moinho de Maré - Moinho do Cais. 

Em todo o caso, a recuperação e requalificação da Casa Mora, com o objectivo de criar um registo 

"vivo" de uma "casa senhorial" característica do final do século XIX, constitui um projecto, decerto, 

a assinalar no curto/méd io prazo. 

30 Ê provável que este espólio venha a ser transferido para o Cine-Teatro Joaquim de Almeida, depois da sua aquisição e 
recuperação pela C.M. do Montijo. 

31 Propriedade municipal. Destacam-se extensas áreas revestidas com painéis de azulejos azuis e brancos neo-barrocos, 
ao gosto revivalista do princípio do séc. XX. Entre os anos 40 e 50 deste século decorreu um processo de recuperação, 
com base em projectos do Arq. Pardal Monteiro. Actualmente, o seu estado de conservação é bastante deficiente. O Lar 
de S. José da Santa Casa da Misericórdia do Montijo que ocupa o imóvel, será, a muito breve, trecho relocalizado. 
Embora ainda não esteja definida a sua ocupação futura, é reconhecido que foi abandonada a ideia de ali se vir a 
instalar um Núcleo de Arte Contemporânea. dado não dispor das condições adequadas para tal fim. Aguarda-se a 
conclusão do processo de classificação pelo IPPAAR como "imóvel de valor concelhio". 
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Independentemente das opções estratégicas a preconizar no domínio da museologia, continua, 

igualmente, a merecer destaque a preocupação com a vivificação da história económica local e 

com a preservação do património edificado. Isto mesmo foi assumido pelo representantes da 

Edilidade contactados. 

No que respeita a espaços polivalentes qualificados para a realização de actividades culturais e 

recreativas, congressos, seminários e simpósios, a cidade do Montijo encontra-se deficientemente 

servida. 

Os espaços existentes a assinalar são em número reduzido e de pequena dimensão, situando-se, 

designadamente no Centro Tecnológico da Cortiça, na Escola Secundária Jorge Peixinho, na 

Biblioteca Municipal e no Sol lnn Montijo Parque Hotel. Na cidade, apenas se encontra um cinema 

em funcionamento, localizado num Centro Comercial. Como grande área para feiras e exposições, 

destaca-se o Parque de Exposições do Montijo. 

Encontram-se depositadas muitas expectativas na aquisição, para início de 1999, do Cine-Teatro 

Joaquim de Almeida (anos 50), o qual se encontra encerrado. Irá ser lançado ''Concurso de Ideias" 

para a concepção do projecto, mas a filosofia subjacente é a de criação de um centro polivalente 

de cu ltura. 

Também, brevemente, a cidade do Montijo contará com uma Galeria Municipal. 

2.6.1.2. Actividades Artísticas e Culturais 

Pretende-se, de uma forma expedita, dar conta dos principais acontecimentos, mais ou menos 

fixos, que pautam a vida cultural da cidade do Montijo. 

O acontecimento cultural mais significativo do Montijo respeita às Festas de S. Pedro, cujo 

momento alto é vivido no dia 29 de Julho (dia do padroeiro). A procissão fluvial, a queima do batel 

e a oferenda de sard inhas assadas aos visitantes são rituais populares que têm sido preservados. 

A estes, acrescem os festivais de folclore e as corridas e largadas de toiros32
. 

Também as Comemorações do Dia do Município, a 14 de Agosto, configuram acontecimentos 

de relevo na vida cultural da cidade. 

32 O Montijo dispõe, mesmo, de uma Praça de Toiros, reveladora das influências ribatejanas. 
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No tempo actual, o Carnaval do Montijo ganhou uma relativa visibilidade no contexto Regional e 

Nacional, através de uma representação algo "importada" do Carnaval Brasileiro. Não obstante, 

dado não se tratar de uma prática cultural enraizada nas tradições locais e não trazer "ganhos" 

relevantes a nível cultural e económico, este acontecimento não parece constituir uma aposta do 

município, pelo menos nos moldes em que tem vindo a realizar-se. 

Numa perspectiva de entrosamento entre as dimensões cultural, turística e económica, é de 

destacar uma clara prioridade atribuída às Feiras, enquanto acontecimentos com carácter 

catalisador (Plano do Turismo/1999). 

A Feira Nacional do Porco e a Feira Nacional da Salsicharia (que decorrem em simultâneo no 

mês de Setembro) apresentam um grau de sedimentação reconhecido. 

A autarquia pretende. todavia, criar/recuperar mais 4 Feiras: 

- Feira da Flor e do Jardim. A crescente importância económica da floricultura no concelho 

justifica que a C.M. do Montijo esteja empenhada em desenvolver esforços no sentido de voltar 

a realizar este acontecimento no concelho. Efectivamente, já antes o Montijo tinha acolhido a 

"Feira da Flor" (Montiflor), que tradicionalmente se desenrolava durante o mês de Outubro, mas, 

actualmente, é ao concelho de Santarém que ela se encontra referenciada; 

- Grande Feira da Aventura. Está prevista a sua realização para Maio, contemplando diversas 

mostras de equipamento e o desenvolvimento de actividades de aventura na terra, na água e 

no ar; 

- Grande Feira do Urbanismo, da Decoração e da Construção Civil. A decisão sobre a s~,a 

designação exacta ainda não está tomada. Prevê-se a sua realização em Julho; 

- Festiva l Internacional de Gastronomia. Este acontecimento está agendado para Dezembro, 

culminando com os festejos da passagem do milénio. 

Para além destas Feiras que, claramente, pretendem projectar a cidade do Montijo para além do 

nível concelhio, haverá que mencionar os acontecimentos próprios do calendário civil (25 de Abril, 

1° de Maio, dia da Mulher, dia da Criança, etc.) e do calendário das próprias entidades 

(comemoração de aniversários, etc.) que acabam por marcar o quotidiano cultural da cidade, 

embora de forma subssumida relativamente à sua afirmação no exterior. 
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No domínio da animação nocturna da cidade, é também de assinalar uma aposta forte do 

município durante os meses de Maio, Junho e Julho. Trata-se de um projecto intitulado "Operação 

Noites Boas", que visa recuperar o gosto pela convivialidade nocturna, através da realização de 

determinados acontecimentos cu lturais em espaços públicos da cidade. Em simultâneo, poderá vir 

a decorrer uma Feira do Artesanato no Parque de Exposições do Montijo, a qual também já fez 

parte , em tempos, do repertório de acontecimentos culturais do concelho. 

No âmbito do património histórico construído, não podem deixar de ser referidos os 

monumentos, na sua larga maioria de origem religiosa, pela dupla função que cumprem: 

preservação da memória colectiva e motivo de interesse para os visitantes que se deslocam ao 

concelho do Montijo. 

O concelho do Montijo não dispõe de qualquer imóvel classificado como "monumento nacional". 

Apresenta-se, de seguida, um inventário dos dez elementos classificados pelo IPPAAR, por tipo 

de classificação. 

Imóvel de Interesse Público 

• Igreja do Divino Espírito Santo - Matriz do Montijo 

• Igreja da Misericórdia (freguesia do Montijo) 

• Igreja de S. Jorge e Ermida de N. Sra. da Piedade (freguesia de Sarilhos Grandes) 

Imóvel de Valor Concelhio 

• Igreja de N. Sra. da Oliveira (freguesia de Canha) 

• Fontanário de Pegões Velhos (freguesia de Sto. Isidro) 
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[ 

Imóvel em Vias de Classificação 

• Ermida de S. Sebastião (freguesia do Montijo) 

• Igreja de N. Sra. da Atalaia e Cruzeiros (freguesia de Atalaia) 

• Ermida do Senhor Jesus dos Aflitos (freguesia do Montijo)33 

• Ermida de S. Sebastião ou da Misericórdia de Canha (freguesia de Canha) 

• Casa da Qu inta do Páteo d'Água e Capela de Sto. António (freguesia do Montijo). 

Por último, no âmbito do património histórico natura l, é de realçar as potencialidades para o 

recreio e lazer que advêm da localização ribeirinha da cidade. A fruição das margens e do plano 

de água, através de várias actividades, não pode deixar de estar associada ao interessante 

património avifaunístico que caracteriza o Estuário do Tejo. 

Ainda no domínio do património natural, é de referir a existência de uma extensa zona verde no 

centro da cidade - o Parque Municipal. 

A identidade cultural do Montijo34
, feita de múltiplas referências, há-de encontrar-se (definir-se) na 

relação dinâmica entre um conjunto de dimensões de análise, de que se destacam as seguintes: 

- Tradiciona l local de comunicação entre as duas margens do Rio Tejo, assegurando parte 

significativa dos bens alimentares necessários ao desenvolvimento de Lisboa, a partir do séc. 

XIV (cereais, vinho, sal, etc.); 

- Importante local de passagem para o sul do país e para Espanha, sobretudo entre os sécs. XVI 

e XIX; 

- Raízes profundamente ligadas às actividades estuarinas (pesca e produção de sal); 

- Relevância de uma memória operária ligada à indústria porcina; 

- Expressão significativa de uma memória operária ligada à indústria da cortiça ; 

- Forte presença de actividades ligadas à floricultura (tempo actual). 

33 Do seu recheio artístico faz parte um Cristo em marfim - arte indo-portuguesa do séc. XVII. o qual não se encontra no 
local original por não estarem asseguradas as devidas condições de segurança. 

34 O desenvolvimento do Montijo (Aldeia Galega) deu-se. principalmente, a partir do séc. XV. 
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2.6.2. Associativismo e Participação 

Sendo certo que a larga maioria das Associações do concelho do Montijo se encontra sediada na 

cidade, o rácio n.0 de habitantes/Associação não se apresenta, todavia, muito distinto, nas duas 

unidades territoriais. Tomando como referência a população residente em 1991 (Censo), o número 

de habitantes por Associação no concelho é de 655, enquanto na cidade se encontram 670 

habitantes por Associação. 

Em rigor, tal constatação de um significativo quantitativo de associações pouco ou nada nos 

sugere sobre a vitalidade associativa35 concelhia e, em particular, da cidade. 

Grosso modo, parece-nos estar perante um tecido associativo "tradicional" que se debate com os 

problemas clássicos comummente assinalados: envelhecimento e deficiente qualificação dos 

corpos dirigentes, fragilidade das receitas (quotas de baixo valor, pagas por um número redL1zido 

de associados) e precariedade da ocupação de algumas sedes (mau estado/inadequação 

funcional das instalações e/ou regime de arrendamento). 

Trata-se de um associativismo relativamente pouco "especializado", com uma forte 

preponderância das actividades ligadas ao desporto, designadamente aos jogos de mesa36 e ao 

futebol (amador), e com uma significativa incidência nos escalões mais jovens. Não obstante, 

começam a fazer-se sentir algumas mudanças, em particular com o surgimento de entidades 

voltadas para a dinamização de áreas desportivas não convencionais (é disso exemplo, o Clube 

Aventura e Desportos Radicais do Montijo, o Grupo de Cicloturismo do Montijo e a Associação 

"Amigos do Campo e da Aventura"). 

Dos contactos efectuados com a Autarquia, destaca-se uma firme postura de enquadrar e regular 

os apoios ao sector associativo desportivo, nomeadamente no que respeita à utilização das 

instalações municipais (assinatura de protocolos) e à atribuição de subsídios (apresentação prévia 

de plano de actividades do clube). Com este modo de actuação pretende-se introduzir uma certa 

"selecção" e "reconhecimento" num dominio que, nos últimos anos, se foi caracterizando pela 

eclosão de variadas entidades, mas com actividade relativamente fugaz e pouco estruturada. 

35 A informação fornecida pela Câmara Municipal respeita ao inventário das associações existentes, não tendo sido 
possível obter dados fundamentais, nomeadamente sobre o número de associados, vertente dominante (cultural ou 
desportiva) e principais actividades desenvolvidas. Apesar da equipa técnica ter aplicado entrevistas a alguns dirigentes 
associativos, o seu carácter não sistemático impede a generalização dos resultados. 

36 É de relembrar os importantes lugares conquistados pelo "O Palmeiras" durante a década de 80, na modalidade de ténis 
de mesa. 
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Para além do incentivo às actividades associativas correntes e à sedimentação de acontecimentos 

desportivos fixos de nível concelhio (trofeus, torneios, etc.), menos competição e mais desporto

prática e "desporto para todos", através do envolvimento e participação do "clube" como mediação 

incontornável, este um dos grandes objectivos da política desportiva municipal. Só para dar o 

mote, é nesta perspectiva que a Câmara Municipal tem promovido, por exemplo, o Projecto 

"Domingo em Movimento", de participação livre e assegurado por monitores de clubes. 

Se a intervenção da Edilidade no dominio do associativismo desportivo tem ganho uma certa 

visibilidade, o mesmo não se poderá dizer do domínio cultural, onde ainda se reconhece a 

existência de um longo caminho por percorrer37
. 

Não poderemos, todavia, deixar de mencionar o papel que tem vindo a ser desempenhado no 

campo da música pela Sociedade Filarmónica 1° de Dezembro. Fundada em meados do século XIX 

(é a mais antiga do concelho), esta colectividade continua a manter uma intensa actividade, 

contando, actualmente, com uma Banda Filarmónica, uma Orquestra de Música Ligeira, um Quinteto 

de Metais e um Grupo Coral para além de todo um conjunto de actividades ligadas à música (escola 

de música de apoio à Banda e escola de música não oficializada), à dança e ao desporto. Apesar de 

firmados os seus créditos ao longo da sua hístória38
, as dificuldades de ordem financeira têm 

impedido, actualmente, uma maior visibilidade da Banda no contexto nacional e internacional, 

levando mesmo a declinar convites (foi o caso de um convite para se deslocar a Itália). 

Na cidade é, igualmente, de destacar, a Banda Democrática 2 de Janeiro, a qual foi fundada no 

princípio do séc. XX. Extinta a Banda Filarmónica durante o Estado Novo, esta Associação 

distingue-se, agora, no concelho, pela existência de um Grupo Coral, para além de outras 

actividades no âmbito da música (escola de música) , da dança e do desporto. 

Também o Ateneu Popular do Montijo, fundado no primeiro terço do séc. XX, marca ainda 

presença na cidade. Fora do dominio desportivo (Karaté e Xadrez), é a recente criação de um 

grupo de teatro que se configura como referência cultural a assinalar. 

Pelas inúmeras actividades que desenvolve, não poderíamos terminar sem uma menção à 

Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense, também fundada no princípio do séc. XX: 

núcleo museológico, escola de música, canoagem, futebol de 5 e de 11. 

37 Do lado dos equipamentos colectivos, a abertura da Galeria Municipal e, mais tarde, do Cine-Teatro Joaquim de Almeida 
constituirão um importante passo para a assumpção de uma estratêgia cultural para o concelho. 

33 Destaca-se, nomeadamente o 2° Prémio e o 3º Prêmio em 1 • • Categorias atribuídos no Concurso Mundial de Bandas 
Civis real izado na Holanda, respectivamente em 1958 e em 1962. 
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Quadro 2.6.1: Associa ções Desportivas, Culturais e Recreativas* do Concelho do Montijo, 

por Freguesias, em 1998 

Freguesias do Montijo - (Cidade) 

1 - Academia Juvenil de Desporto. Cultura e Recreio do Montijo 

2 - Associação Desportiva das Veteranas do Montijo 

3 • Ateneu Popular do Montijo 

4 - Banda Democrática 2 de Janeiro 

5 - Casa do Benfica 

6 - Centro Cultural e Desportivo do Montijo 

7 - Clube Atlético do Montijo 

8 - Clube Aventura e Desportos Radicais do Montijo 

9 - Clube Desporto e Cultura do Bairro da Calçada 

1 O - Clube Desportivo do Montijo 

11 - Clube Imperial Montijense 

12 - Clube de Ténis do Montijo 

13 - Futebol Clube do Areias 

14 - Futebol Clube União da Graça 

15 - Futebol Clube Desportivo do Bairro do Esteval 

16 - Ginásio Clube do Montijo 

17 - Grupo de Chinquilho ··5 de Outubro" 

18 - Sociedade Columbófila do Bairro do Areias 

19 - Grupo de Cicloturismo do Montijo 

20 - "O Palmeiras· - Clube Montijense de Desportos 

21 - "Os Unidos" - Clube Desportivo, Cultural e Recreativo 

22 - Sociedade Columbófila do Montijo 

23 - Sociedade Filarmónica 1° de Dezembro 

24 - Sociedade Recreativa do Bairro do Areias 

25 - Sport Clube Leões da Barrosa 

26 - "União" - Grupo Amador de Desporto e Cultura 

27 - Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense 

28 - Motoclube do Montijo 

29 - Associação de Escuteiros de Portugal - Grupo 12 

30 - Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 72 

31 - Escuteiros de Portugal 

32 - Grupo Amigo "Os Comilões" 

Freguesia do Afonsoeiro - (Cidade) 

33 - Maratona Clube do Montijo 

34 - Bons Amigos - associação Recreativa e Desportiva 

35 - Estrela Futebol Clube Afonsoeirense 

36 - Sociedade Recreativa Progresso Afonsoeirense 

Alto Estanqueiro/Jardia 

1 - Aguias Negras Futebol Clube 

2 - Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro da Boa Esperança 

3 - União Futebol Clube Jardiense 

Sarilhos Grandes 

1 - AMUT - Academia Musical União e T rabalho 

2 - Associação Recreativa dos Jovens Sari lhenses 

3 - Juventude Futebol Clube Sarilhense 

4 - Vasco da Gama Futebol Clube 
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Atalaia 

1 • Juventude Atalaiense 

2 • Sociedade Recreativa Atalaiense 

Canha 

1 · Sociedade Recreativa e Cultural das Taipadas 

2 · Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ganha 

Pegões 

1 • Grupo Desportivo de Pegões Gare 

2 • Grupo Recreativo, Desportivo e Cultural das Craveiras 

3 • Sociedade Recreativa do Cruzamento de Pegões 

4 • Associação "Amigos do Campo e da Aventura• 

Sto. Isidro de Pegões 

1 • Centro Recreativo das Faias 

2 • Grupo Recreativo e Cultural de Foros do Trapo 

3 • Sociedade Recreativa de Pegões Velhos 

4 • Corpo Nacional de Escutas• Agrupamento 556 

Fonte: Câmara Municipal do Montijo, 1998. 

* Não foram tomadas em consideração as entidades com fins lucrativos e as entidades diversas que apenas indirectamente ou de 

modo secundário desenvolvem actividades de índole desportiva, cultural e recreativa. 
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2.7.GESTÃO URBANA 



2.7. GESTÃO U RBANA 

Pretende-se com este capítulo identi ficar a estratégia municipal de ordenamento urbanístico para 

a Cidade, nomeadamente, quais os suportes dessa estratégia e como tem decorrido a sua 

aplicação prática, tendo em conta as dinâmicas de transformação em curso. Neste contexto, 

assume particu lar importância a compreensão da forma como a Câmara Municipal tem encarado 

os problemas estruturais da Cidade, enquanto centro urbano, bem como tem gerido as recentes 

pressões inerentes ao acréscimo de acessibilidade do Montijo a Lisboa. Para esse efeito, a 

consulta do Plano Director Municipal constituiu o principal suporte da informação tendo sido ainda 

realizada uma entrevista no Departamento de Administração Urbanística com responsáveis 

técnicos e políticos por esta área. 

Salientem-se, no entanto, os resu ltados provenientes do Inquérito de Opinião realizado no âmbito 

deste Plano. Efectivamente, verifica-se que, na Avaliação da Situação da Cidade na perspectiva 

dos Actores, o Planeamento Urbano é considerado, Mau em 25% das respostas, Fraco em 19% e 

Razoável em 56% não apresentando nenhum registo positivo. Quando confrontados com a 

identificação dos Principais Problemas que se colocam ao desenvolvimento da Cidade do Montijo, 

17% dos entrevistados referem o Planeamento/ordenamento como o 1 ° Problema, 16% como o 2º 

Problema e 7% como o 3°. No entanto, o Planeamento/Ordenamento surge com uma avaliação 

equilibrada na identificação dos Pontos Fortes e Fracos da Cidade relativos à Gestão Urbana. 

Deste modo, 50% dos inquiridos identificam esta componente como um Ponto Forte da Cidade 

enquanto 35% a consideram uma debilidade 
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2.7.1. Instrumentos de Planeamento 

A Cidade do Montijo foi alvo nos últimos anos de dois planos de ordenamento que orientaram a 

sua gestão urbanística: 

a) O Plano de Urbanização da Cidade (Tomás Taveira - 1994) o qual, já não se encontra em 

vigor; 

b) O Plano Director Municipal que tem sido o único instrumento de planeamento que, apesar de 

iniciado ainda nos anos 80, continua a ser utilizado para a gestão do território da Cidade. 

Em 1997 foi lançado o Concurso, em paralelo com o do Plano Estratégico, para a elaboração do 

Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar no Montijo. Este projecto, embora tenha sido 

adjudicado, não teve ainda nenhum desenvolvimento, situação que a Câmara Municipal 

manifestou querer ver alterada em breve. 

Durante o ano de 1998 foram lançados mais dois instrumentos de planeamento de relevo 

nomeadamente o Estudo Global de Urbanismo Comercial (no âmbito do programa PROCOM) 

para a zona central do Montijo e o Plano de Urbanização a Norte da Circular, encontrando-se este 

último ainda no inicio. 

O PROCOM, que se encontra na sua fase final, corresponde a um projecto de modern ização do 

comércio e valorização urbanística do centro funcional do Montijo e abrange uma vasta área da 

Cidade. Este projecto integra um programa de intervenção conjunta que envolve a Direcção Geral 

do Comércio, a Câmara Municipal e ainda a Associação de Comércio e Serviços do Distrito de 

Setúbal. Com uma área de intervenção coincidente com o núcleo tradicional da Cidade, vai 

permitir qualificar de uma forma significativa a estrL1tura, a imagem e a vivência da Cidade. 

122 



2.7.2. Estratégia de Ordenamento do PDM para a Cidade 

O Plano Director Municipal define um enquadramento estratégico para o desenvolvimento e 

ordenamento do território municipal, no qual a Cidade surge com um destaque particular tendo em 

conta a sua macrocefa lia no contexto concelhio. Esse enquadramento assenta numa hierarquia 

composta por Objectivos Estratégicos, Grandes Linhas de Acção, Linhas Gerais de Ordenamento 

e Medidas de Política e Acções a Desenvolver. Partindo do mais geral e estratégico para o mais 

especifico e operativo, este conjunto de orientações constituem o actual suporte de ordenamento 

para o Plano Estratégico. 

No que se refere em particular às questões relativas à Cidade salientamos as seguintes Linhas 

Gerais de Ordenamento: 

1. Ganhar tempo e criar oportunidades para recuperar a qualidade ambiental, resistindo a um 

crescimento rápido e espontâneo, gerindo as pressões e impedindo a desqualificação e o 

consumo inadequado do espaço; 

2. Criar uma nova imagem para a Cidade do Montijo, harmonizada com os seus valores culturais, 

sociais e económicos mais característicos; 

3. Valorizar a frente ribeirinha; 

Relativamente à 1ª Linha Geral de Ordenamento que retemos, esta concretiza-se através das 

seguintes Medidas e Acções: 

• Abrir grandes espaços integrando-os em paisagens equilibradas e bem ordenadas; 

• Controlar o crescimento urbano e assegurá-lo de forma equilibrada; 

• Defender selectivamente o uso dos espaços de acordo com as suas vocações e as 

necessidades dos médio e longo prazos; 

• Reforçar uma rede diversificada de transportes, rodoviário, ferroviário, fluvial; 

• Eliminar os factores de degradação ambiental; 

• Reordenar a suinicultura e a indústria poluente, reaproveitando as instalações a transferir, para 

outras funções compatíveis com a sua localização; 
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• Resolver as carências de saneamento básico e recuperar os bairros clandestinos e marginais 

que não colidam com uma correcta util ização do espaço; 

• Recuperar a frente estuarina e os usos a ela associados; 

Promover a cobertura do concelho com Planos Urbanísticos de nível inferior (F:lanos de 

Urbanização e Planos de Pormenor),_. 

Quanto à 2ª Linha Geral de Ordenamento que salientámos para a Cidade, o PDM elenca as 

seguintes Medidas e Acções: 

• Criar uma estrutura clara de cidade apoiada na grande procura de terrenos para construção 

que vai ocorrer; 

• Recuperar a frente ribeirinha; 

• Estabelecer contínuos verdes; 

• Estabelecer novas frentes de cidade paca os corr€ldorss de atravessamento do Tejo e do Anel 

de Coina; 

• Captar serviços evoluídos e equipamentos de nível superior designadamente. formação 

profissional, telecomunicações, desporto e recreio; 

• Implantar um centro coordenador de transportes, associado a um novo centro de actividades 

terciárias; 

• Criar áreas para a instalação de novas indústrias e transferências das existentes 

incorrectamente local izadas; 

• Reabilitar os espaços degradados e aproveitar as áreas abandonadas; 

• Recorrer à densificação urbana controlada como incentivo para a viabilização das medidas de 

restruturação urbana proposta; 

• Renovar o centro da cidade do Montijo. 
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Quanto à valorização da frente ribeirinha (3ª Linha Geral de Ordenamento) a Acções a 

empreender são as seguintes: 

• Reactivação dos cais, pontes-cais estaleiros e fundeadouros abandonados na frente da cidade 

do Montijo; 

• Construção de uma margina l compatibilizada com a utilização das infraestruturas portuárias 

existentes e fruição da frente ribeirinha pela população; 

• Retirada dos depósitos de sucata e recuperação das áreas abandonadas e degradadas çorn__a 

sua reutilização para novas funções , assegurando-se contudo, a constituição de áreas livres e 

a redução da pressão urbana local; 

• Constituição de contínuos verdes a partir da frente ribeirinha, estabelecendo a ligação desta 

com as áreas interiores do território; 

• Constituição de um plano de água no Esteiro do Montijo para recreio e lazer da população; 

• Recuperação das actividades de aguacultura com afinidades IQcais. 

Para além destas orientações de carácter estratégico, o PDM do Montijo del imita para a área da 

Cidade do Montijo e sua envolvente um conjunto de perímetros urbanos que abrangem a Cidade e 

aglomerados que se situam na sua proximidade, na maioria das situações pertencentes a 

freguesias distintas. Por outro lado, o PDM delimita várias Unidades Operativas de Planeamento e 

Gestão, ou seja, áreas a sujeitar à elaboração de Planos Municipais de Ordenamento do Território 

de ordem inferior. Uma dessas Unidades Operativas de Planeamento e Gestão respeita 

precisamente a Cidade do Montijo, para a qual propõe a elaboração de um Plano de Urbanização. 

Ainda no interior da Cidade são identificados os limites para a elaboração de um Plano de 

Salvaguarda do núcleo mais central. 

Para efeitos do Plano Estratégico consideraremos, na análise da Cidade, os limites propostos para 

o respectivo Plano de Urbanização. No interior desses limites estão incluídos Espaços Urbanos, 

Espaços Urbanizáveis, Espaços Industriais, existentes e propostos, Espaços Verdes Urbanos, 

Áreas Agrícolas da RAN, Outras Áreas Agrícolas, Espaços Florestais de Protecção e Espaços 

Canal de Infraestruturas. 
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A Cidade encontra-se contida entre a Base Aérea, a Norte, o acesso e área de portagem da Ponte 

Vasco da Gama, a nascente, o IC13 (Anel Regional de Coina), a sul, e as zonas húmidas que 

marginam o Rio Tejo bem como o próprio Rio, a poente. 

Os Espaços Urbanos são basicamente constituídos pela área já consolidada em torno do núcleo 

central com excepção de algumas manchas de ocupação dispersa, das quais se destaca, pela sua 

dimensão, a zona mais a sul, pertencente à freguesia do Afonsoeiro. É aliás na continuidade desta 

mancha que se encontra delimitada a principal Zona Industrial da Cidade e sua pequena área de 

expansão. O perímetro imposto à Cidade pela construção dos corredores de implantação das 

diversas infraestruturas viárias é marginado, ao longo da quase totalidade do seu percurso, por 

uma mancha de Espaços Florestais de Protecção que assumem uma função de área verde 

tampão envolvente da Cidade. 

Os Espaços Urbanizáveis têm uma área apcoxírnada de 320 Ha o que, atendendo à Densidade 

Global Máxima prevista no Regulamento para esta classe de espaço (50 f/ha), resulta numa 

possibilidade de crescimento de 16 000 fogos. (?onsiderando a dimensão médía da família 

registada no concelho (2,9 p/fam.), os Espaços Urbanizáveis asseguram disponibilidade para um 

acréscimo populacional de cerca de 46 000 hab indicador aparentemente suficiente e equilibrado 

para a expansão previsível da Cidade. 

Quanto aos Espaços Urbanos, saliente-se a importância conferida a dois factores - a) a 

transferência das grandes indústrias instaladas no interior do tecido urbano para áreas 

devidamente delimitadas para o efeito com a consequente recuperação ambiental e física dos 

espaços devolutos e sua reuti lização para funções de carácter urbano; b) a definição de uma Zona 

Central a Valorizar, para a qual se prevê a elaboração de um Plano de Pormenor de Salvaguarda 

e Valorização. A conjugação destes dois factores será decisiva para a melhoria da imagem urbana 

e da qualidade de vida no interior da Cidade em especial se completada com uma ampla 

intervenção de recuperação da frente urbana ribeirinha. Esta intervenção deverá ser 

compatibilizada com as entidades gestoras da área portuária e do Domínio Público Hldrico. 
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2.7.3. Intervenção Municipal 

A Câmara Municipal do Montijo tem vindo a desenvolver uma prática de actuação que consagra 

em primeira mão a manutenção do Plano Director Municipal como principal instrumento orientador 

da gestão urbanistica. Recentemente, os estudos resultantes do PROCOM vieram também a 

assumir-se como decisivos para a intervenção municipal na área central da Cidade. 

O Departamento de Administração Urbanistica não prevê a realização no curto prazo de mais 

instrumentos de planeamento de ordem inferior ao PDM pelo que a implementação deste deverá 

ocorrer mediante a execução de processos de loteamento autónomos. 

As principais intenções de ordenamento para a Cidade podem ser sistematizadas da seguinte 

forma: 

⇒ Qualificar o Centro da Cidade através da implementação de um projecto de intervenção na 

Praça da República e Rua José Joaquim Marques 

=> Recuperar a Zona Ribeirinha através do arranjo paisagístico e valorização das salinas e 

criação de uma marginal enquadrada por áreas públicas de recreio e lazer. 

⇒ Criar uma frente urbana qualificada que integre habitação, comércio e serviços entre a 

marginal e a linha de caminho de ferro (zona da Mundet). 

⇒ Manter a linha de caminho de ferro como corredor de reserva para eventual ligação futura ao 

metropolitano de superfície da margem sul. 

⇒ Construir uma circular externa envolvente à Cidade 

⇒ Reconverter as áreas centrais ocupadas pelas antigas indústrias através de processos de 

loteamento para fins residenciais. 

⇒ Ordenar uma zona a norte da Cidade com vista à criação de um Parque Urbano (5 ha) e à 

instalação de novos grandes equ ipamentos (Hospital, Escolas, novo Edifício da Câmara). 

Estes objectivos deverão assumir-se como o suporte da actuação municipal sendo que, destas 

intenções, algumas já têm projectos em curso e prevê-se a sua implementação a curto prazo. 
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2.8. AVALIAÇÃO DA CIDADE NA PERSPECTIVA DOS ACTORES 



2.8. AVALIAÇÃO DA CIDADE NA PERSPECTIVA DOS A CTORES 

No âmbito do levantamento de informação efectuado, ainda em finais de 1997, realizaram-se 

entrevistas a 47 "actores" da cidade, entidades ligadas à sua administração e vida económica, 

social e cu ltural, com intervenção no desenvolvimento da cidade. Aproveitando esse contacto foi 

levado a cabo um inquérito de opinião ao entrevistado que visava conhecer qual a avaliação 

sectorial que fazia da cidade e qual a visão de fu turo que desejava para a mesma. É o resultado 

desse inquérito que se apresenta segu idamente. 

2.8.1. Inserção Territorial 

O futuro da Cidade a diferentes escalas territoriais, foi uma das questões levantadas a 4 7 "actores" 

nas entrevistas realizadas. Tendo sido apurados os seguintes resultados. 

- No âmbito Sub-Regional (Península de Setúbal) 

Destaca-se a importância que as Indústrias Corticeira e Agro-Alimentar desempenham neste 

município. A localização estratégica da cidade na Península de Setúbal, face à Ponte Vasco da 

Gama, poderá assumir um papel dinamizador para futuros investimentos a nível do Comércio, 

Serviços e Turismo. Outras opiniões emitidas pelos inquiridos são a possfvel localização do 

Aeroporto no Rio Frio e a Pressão Urbanística que poderá resultar sobre a cidade. 

No âmbito Regional (Área Metropolitana de Lisboa) 

A localização privilegiada da cidade face aos novos acessos cria, segundo os inquiridos, novas 

perspectivas de desenvolvimento para a Indústria. O investimento no sector dos Serviços poderá 

atenuar a actual dependência da capital. Os entrevistados apontaram este município como um 

"dormitório" de Lisboa e evidenciaram o seu desenvolvimento habitacional face à Area 

Metropolitana de Lisboa. 
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Quadro 2.8.1: O futuro da Cidade a diferentes escalas territoriais na perspectiva dos 

"actores" (% de respostas) 

Sub-Regional Regional 

(Península de Setúbal) (Area Metrop. de Lisboa) 

Indústria ( Cortiça • Agro - Alimentar) 39 18 

Acessosrrransportes 19 22 

Dormitório (Dependência de Lisboa) . 19 

Comêrcio/SeNiçosrrurismo(investi.) 15 14 

Aeroporto (Localização) 8 11 

Pressão Urbanística 11 . 

Floricultura . 9 

Desenvolvimento Urbano . 5 

Outros 8 2 

Não Respondeu 51 34 

No âmbito Nacional 

No âmbito Nacional, a actividade Industrial continua a ser o ponto principal de projecção do município, 

tendo como base os acessos à cidade, nomeadamente o Transporte Rodo-Ferroviário e a ponte Vasco 

da Gama, como principal ligação ao eixo Norte/Sul. A especulação sobre a localização do Aeroporto é 

também muito referida pelos entrevistados, assim como a projecção da Floricultura. 

No âmbito Internacional 

A proximidade da Cidade do Montijo a um dos locais propostos para a implantação do novo 

Aeroporto, não deixa de ser um ponto estratégico para o desenvolvimento económico e industrial 

da cidade na sua projecção a nível Internacional. 
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Quadro 2.8.2: O futuro da Cidade a diferentes escalas territoriais na perspectiva dos 

"actores" (% de respostas) 

Nacional Internacional 

Indústria (Cortiça, Agro-Alimentar) 40 31 

Aeroporto (localização) 20 39 

Acessos/Transportes 15 15 

Floricultura 10 15 

Comércio/SeN iços/Turismo(investi.) 15 

Não Respondeu 60 74 
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2.8.2. Diagnóstico Sectorial 

Nos inquéritos de opinião efectuados, solicitava-se uma avaliação sectorial da Cidade que 

consistia na atribuição de uma qualificação que variava entre o Mau e o Muito Bom. Num universo 

de 33 "actores" , pode observar-se no quadro seguinte os resultados da avaliação. 

Quadro 2.8.3: Avaliação da situação da Cidade na perspectiva dos "actores" 

Pontuação 1 2 3 4 5 

Domínios Mau Fraco Razoável Bom Muito Bom 

% % % % % 

1.1. Indústria 15 24 52 9 -

1.2. Serviços de Apoio à Act. Económica 19 29 32 13 7 -
1.3. Turismo 39 (52) 9 - -

1.4. Equipamento/lnfraestr. Económicas 16 32 45 7 -

1.5. Transportes 15 12 46 27 -

1.6 . Telecomvnicações - 3 50 47 -

1. 7. Qualificação Profiss./Rec. Humanos 10 23 47 20 -
1 .8. Habitação 9 13 34 44 

1.9. Ensino . . 56 44 -

1.10. Saúde 22 31 41 6 . 

1. 11 . Desporto e Lazer 13 [s9p 19 9 . 

1.12. Segurança 9 '1'á 52 21 -

1.13. Ambiente 22 25 34 19 -
1.14. Saneamento Básico 9 37 39 15 . 

1. 15. Abastecimento Público (Comércio) . 9 39 52 -

1.16. Serviços Pessoais 3 - 47 50 . 

1. 17. Possibilidades de Emprego 22 (144) 28 6 -

1.18. Actividade Artística e Cultural 26 (42) 29 3 . 

1.19. Património Cultural 15 39 46 . . 

1.20. Associativismo 6 19 50 25 -

1.21. Participação Cívica 9 38 47 6 -

1.22. Admin istração Regional 11 14 57 18 -

1.23. Administração Local 6 {37) 36 18 3 

1.24. Planeamento Urbano 25 19 56 . -
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Na perspectiva da maioria dos inquiridos a situação é considerada "Fraca" a nível do Desporto e 

Lazer, do Turismo e das Possibilidades de Emprego. O Ambiente e a Actividade Artística e 

Cultural e a Administração Local foram também avaliados negativamente. 

A situação é considerada "Razoável" na grande maioria dos domínios, embora se inclinasse para 

o fraco também relativamente aos Serviços de Apoio à Actividade Económica, às Infraestruturas 

Económicas, à Saúde, Ambiente, Saneamento Básico, Património e Participação Cívica. 

Finalmente a situação da cidade foi considerada "Boa" nos domínios do Abastecimento Público 

(Comércio) e dos Serviços Pessoais. Também a Habitação, o Ensino e as Telecomunicações 

apresentem uma avaliação bastante positiva. 

Foi solicitado aos entrevistados que mencionassem por ordem de importância, quais os principais 

elementos caracterizadores da Cidade do Montijo. Numa perspectiva global a Indústria da "Carne de 

Porco" e da Cortiça são os elementos que caracterizam o município, seguindo-se a Floricultura. A 

população do Montijo numa perspectiva de comunidade com " vida própria"; e os acessos da cidade 

face à sua localização foram apontados como elementos caracterizadores da Cidade. Também a 

Heterogeneidade da População, o Ambiente e a Poluição obtiveram alguma expressão nesta questão. 

Quadro 2.8.4: Principais elementos caracterizadores da Cidade do Montijo na perspectiva 

dos "actores" 

1º 2º 3º 

% % % 

Indústria (Porco) 31 18 5 

Indústria (Cortiça) 18 18 4 

Floricultura - 7 18 

População (vida própria/comunid.) 9 14 9 

Acessos/Transportes (localização) 9 - 14 

Heterogeneidade da População 6 7 5 

Comércio/Serviços(investi.) - 7 5 

Ambiente 3 4 5 

Poluição 3 4 5 

Outros 21 21 23 

Não Respondeu - 15 37 
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No mesmo contexto de avaliação, os "actores" foram inquiridos sobre os principais problemas que 

se colocam no desenvolvimento da Cidade. 

A fal ta de investimentos na Indústria, assim como os Transportes e a localização da Cidade numa 

dependência directa da Capital, são os problemas mencionados pelos entrevistados. O 

Desenvolvimento Urbanístico do concelho com um "mau" Planeamento Urbano é outra das 

questões abordadas. O funcionamento da Administração Local e a falta de Qualificação 

Profissional também foram questionados pelos "actores". 

Quadro 2.8.5: Principais problemas que se colocam ao desenvolvimento da Cidade do 

Montijo, na perspectiva dos "actores" 

1º 

% % % 

Acessos/Transportes (localização) 7 28 29 

Indústria (desenv.) 20 12 7 

Planeam./Ordenam.(desenv. urba.) 17 16 7 

Administração Local/Central 10 12 14 

Emprego/Qualif. Profissional 13 14 

Trânsito/Estacionamentos 10 4 

Infraestruturas 10 

Outros 13 28 29 

Não Respondeu 9 24 58 

Os Pontos Fortes e os Pontos Fracos de diferentes Areas Estratégicas, como a Qualidade de 

Vida, Gestão Urbana e Desenvolvimento Económico foi outra das questões. 

Os entrevistados consideram que o Ponto Forte do Montijo em termos de Qualidade de Vida é o 

Desenvolvimento Urbano, principalmente a Habitação. Os Acessos, os Transportes e o Ambiente 

formaram um ponto contraditório, assumindo o mesmo valor para ambos os pontos. A falta de 

Equipamentos, num aspecto geral, foi outro dos Pontos Fracos referidos pelos "actores". 

133 



Quadro 2.8.6: Pontos Fortes e Fracos - Qualidade de Vida - perspectiva dos "actores" 

QUALIDADE DE VIDA P.Forte P. Fraco 

Habitação/Desenv. Urbano 36 7 

Acessos/Transportes (localização) 24 24 

Ambiente 21 21 

Equipamentos (geral) 3 15 

Comércio/Serviço(investi.) 6 3 

Desporto - 9 

Poluição - 7 

Cultura - 6 

Saúde - 3 

Outros 10 11 

Não Respondeu 25 25 

Na Gestão Urbana, o Planeamento/Ordenamento assume uma maior expressão como Ponto 

Forte, a Habitação e o Desenvolvimento Urbano são considerados Pontos Fracos para alguns dos 

inquiridos. Também os Transportes e os Acessos assumem alguma expressão como Pontos 

Fortes/Pontos Fracos na Gestão Urbana do concelho. 

Quadro 2.8.7: Pontos Fortes e Fracos - Gestão Urbana - perspectiva dos "actores" 

Gestão Urbana P. Forte P. Fraco 

% % 

Planeamento/Ordenamento 50 35 

Habitação/Desenv. Urbano - 29 

Acessos/Transportes ( localização) 25 24 

Outros 25 12 

Não Respondeu 76 49 

O Ponto Forte no Desenvolvimento Económico do Montijo é a Indústria do "Porco" e a Floricultura, 

também a Indústria da Cortiça tem alguma expressão a este nível, no entanto é igualmente 

considerada um Ponto Fraco. O sector do Comércio e Serviços são Pontos Fracos, assim como o 

Emprego e a Qualificação Profissional são um Ponto Fraco para os "actores". 
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Quadro 2.8.8: Pontos Fortes e Fracos - Desenvolvimento Económico - perspectiva dos 

"actores" 

Desenvolvimento Económico P. Forte P. Fraco 

% % 

Emprego/Qualif.Profissional 10 36 

Indústria (Cortiça) 21 24 

Comércio/Serviço(investi.) 16 24 

Indústria (Porco) 21 16 

Floricultura 21 -

AcessosfTransportes (localização) 10 -
Não Respondeu 47 30 

Os "actores" foram questionados para que função relevante gostariam que a Cidade 

assumísse no futuro. O Montijo como Centro Industrial foi o mais desejado, seguido do Centro 

de Serviços. O Centro de Lazer, o Centro Histórico e Cultural e o Centro Turístico, obtiveram um 

número razoável de respostas. Poucos foram os entrevistados que assumiram como vontade 

expressa que o Montijo se tornasse num Centro Residencial ou Administrativo. 

Gráfico 1 - Funções relevantes que gostaria que a Cidade viesse a assumir no futuro, na 

perspectiva dos "actores" 
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Finalmente a última questão aos "actores" foi que dimensão populacional gostaria que a 

Cidade do Montijo atingisse em 2020. A maioria dos inquiridos respondeu que gostaria que a 

população atingisse os 50 000 habitantes. 

Gráfico 2 - Dimensão Populacional da Cidade do Montijo em 2020, na perspectiva dos "actores" 
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Resumindo, os "actores" inquiridos tem como visão global para o f uturo da c idade, um 

crescimento com base numa dimensão de 50 000 habitantes, sustentado no 

desenvolvimento do sector Industrial e dos Serviços. 
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2.8.3. Necessidades de Infraestruturas 

As infraestruturas e equipamentos que mais falta fazem na Cidade do Montijo foi outra das 

perguntas sugeridas aos entrevistados. 

no sentido do desenvolvimento económico; os "actores" evidenciam a falta de 

investimentos no sector Industrial e sugerem a implantação de um Parque Industrial. A rede de 

transportes é outra das preocupações dos entrevistados; e os investimentos a nível do 

Comércio e Serviços não promovem, na respectiva opinião, o desenvolvimento da cidade. A 

ampliação/renovação do Hospital e do Centro de Saúde, e a criação de um Polo Universitário 

são também referidos pelos inquiridos. 

Quadro 2.8.9: Infraestruturas e equipamentos que mais falta fazem no Montijo no sentido do 

desenvolvimento económico, na perspectiva dos "actores" 

% 

Indústria (Parque Industrial) 42 

Acessosrrransportes 28 

Comércio/Serviços/T urismo(invest i.) 10 

Aeroporto (Localização) 8 

Ensino (Polo Universit.) 5 

Saúde ( Hospital, Centro Saúde) 5 

Desenvolvimento Urbano 2 

Não Respondeu 28 

no sentido da sua valorização urbana e ambiental; a criação/tratamento de Zonas Verdes 

de Lazer (parque, jardins) , a implementação de novos Equipamentos Desportivos (pavilhão 

desportivo, estád io, piscinas) e a entrada em funcionamento da ETAR, são os pontos de 

referência dos entrevistados. A renovação/criação do Hospital e do Centro de Saúde, a 

relação Cidade/Rio, com a valorização da zona ribeirinha, e os problemas de estacionamento 

na cidade assumem alguma expressão na opinião dos entrevistados. 
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Quadro 2.8.10: Infraestruturas e equipamentos que mais falta fazem no Montijo no sentido 

da sua va lorização urbana e ambiental, na perspectiva dos "actores" 

% 

Zonas Verdes de Lazer 23 

Desporto (Pavilhão, Piscina, Estâdio) 19 

ETAR 16 

Saúde (Hospital, Centro Saúde) 15 

Cidade/Rio (Zona Ribeirinha) 8 

Trânsito/ Estacionamento 8 

Cultura (Cine -Teatro) 6 

Ensino (Escolas) 5 

Não Respondeu 10 

para o desenvolvimento da sua actividade; os "actores" consideram que a criação/renovação 

dos Equipamentos Desportivos são significativos para o desenvolvimento das suas actividades. 

A resolução do problema do Estacionamento e da Sinalização do trânsito na cidade, os 

Transportes e a renovação do Hospital também foram referidos pelos entrevistados. 

Quadro 2.8.11: Infraestruturas e equipamentos que mais falta fazem no Montijo para o 

desenvolvimento da sua respectiva actividade, na perspectiva dos "actores" 

% 

Desporto 28 

Trânsito/ Estacionamento 17 

Acessos/Transportes 11 

Saúde ( Hospital ) 11 

ETAR 5 

Outros 28 

Não Respondeu 50 

Na generalidade os "actores" tem como expectativas o desenvolvimento Industrial do concelho e 

novos investimentos para o Comércio e Serviços tendo como bases os acessos existentes e a 

localização do novo Aeroporto. A criação de novos Equipamentos ligados ao Ensino e ao Desporto 

e à Saúde são outros dos aspectos abordados. 
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3. DIAGNÓSTICO 



3. DIAGNÓSTICO 

Neste capitulo, que constitui uma das principais finalidades deste Relatório, pretende-se elaborar 

um diagnóstico, tão exaustivo quanto o necessário para um estudo desta natureza, da cidade do 

Montijo, com a finalidade de fornecer as bases para a fase segu inte do trabalho, relativa à 

elaboração do Modelo Estratégico de Desenvolvimento para a Cidade. 

O diagnóstico elaborado possui duas partes distintas: 

• Na primeira trata-se de um diagnóstico da situação da cidade, evidenciando-se para cada 

componente de desenvolvimento, os respectivos pontos fortes e fracos. Para além disso 

procede-se a uma análise das funções específicas que a cidade desempenha às diferentes 

escalas territoriais. 

• Na segunda, com um carácter mais prospectivo, elencam-se e caracterizam-se as principais 

ameaças e oportunidades que se colocarão ao desenvolvimento da cidade num futuro próximo, 

e cuja capacidade de minimizar ou maximizar, respectivamente, informará a estratégia a 

prosseguir. Enumeram-se também algumas tendências pesadas de âmbito Nacional ou 

Regional que condicionam determinantemente o desenvolvimento da cidade. 
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3.1. D IAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

3.1.1. Pontos Fortes 

1. Comporlamento Demográfico e Posicionamento na Rede Urbana 

• Importância demográfica da cidade no contexto concelhio (concentra 67% da população do 

concelho). 

• Inserção na maior e mais importante área urbana do Pais - Ârea Metropolitana de Lisboa. 

• Posição na rede urbana nacional (entre a maior área urbana do Pais e uma vasta área rural) 

favorável ao seu desenvolvimento económico com base em actividades especificas, 

nomeadamente a indústria agro alimentar. 

• Principal centro urbano, de importância supra-concelhia, numa área relativamente vasta que é 

a Parte Orien tal da AML - Sul, onde tem também uma posição de grande central idade. 

• Especificidade a nlvel sub - reg ional do perfil sócio-económico da população, marcadamente 

urbano-industrial, mantendo ainda alguma ruralidade. 

• Menor dependência da cidade face ao exterior, nomeadamente a Lisboa, quando compara da 

com outras cidades da AML (Setúbal, Barreiro, Moita e Vila Franca de Xira), no que respeita ás 

deslocações por motivo de trabalho e estudo. 

2. Agricultura e Pecuária 

• Posição determinante na estrutura do tecido produtivo e do emprego. 

• Acessibilidade ao mercado da capital. 

• Forte tradição agrícola do concelho. 

• Importância do Montijo na produção de flores. 

• Forte grau associativo no sector suinícola - in iciativas de promoção da produção suinícola 

(Feira Nacional do Porco). 

• Localização no concelho da Bolsa do Porco. 

• Qualidade das produções. 

• Apetrechamento técnico e tecnológico das explorações suinícolas. 
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3. Indústria 

• Tradição do concelho na indústria das carnes (salsicharia em particular). 

• Capacidade e dotação tecnológica do CTCOR. 

• Dotação de empresas consolidadas no sector das carnes. 

• Dinâmica do investimento nas carnes. 

• Capacidade das Associações Profissionais (carnes e cortiça) para a prestação de serviços 

especializados. 

4 . Comércio 

• Recente aumento do número de estabelecimentos e pessoal afecto associado. 

5. Turismo 

• Produtos/eventos com alguma aptidão de animação do sector. 

• Valores/recursos naturais associados à frente ribeirinha. 

• Iniciativas de expressão popular directamente relacionadas com o rio. 

6. Habitação 

• Inexistência de carências estáticas com significado. 

• Ausência de situações de sobrelotação. 

• A quase totalidade do parque habitacional da Cidade tem acesso a todas as infraestruturas 

básicas. 

• Juventude do parque habitacional da Cidade. 

• Progressiva legalização dos bairros clandestinos. 

• Importância da actuação da Divisão de Habitação da Câmara Municipal no domínio do 

realojamento. 
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7. Ensino 

• Oferta diversificada de cu rsos tecnológicos no âmbito do ensino secundário e do ensino 

profissional. 

• Acesso a telecomunicações e equipamento técnico de apoio ao funcionamento dos cursos 

tecnológicos leccionados no âmbito do ensino secundário. 

• Especificidade regional ao nível do ensino profissional nas áreas de Indústria de Carnes, 

Cortiça, Artes Gráficas, Design Industrial e Construção Civil. 

• Especificidade nacional, ao nível do ensino profissional, nas áreas formativas de Indústria de 

Carnes e Cortiça. 

8. Saúde 

• Elevada participação das estruturas de saúde nos variados programas e projectos em 

implementação na cidade. 

9. Desporto 

• Rápida definição da política camarária, em matéria de regulação do sector do desporto e, em 

especial, de concessão de apoios aos clubes desportivos. 

• Acréscimo recente da dinâmica desportiva. 

10. Segurança Pública e Protecção Civil 

• Localização, na cidade, de um Destacamento Territorial da GNR. 

• Situação favorável no que respeita à criminal idade, quando comparada com os outros 

concelhos da AML - Sul. 

• Existência de Plano de Emergência Municipal. 
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11. Integração Social 

• Existência de vários programas visando objectivos de solidariedade social cuja implementação 

envolve a participação de um grupo abrangente e d iversificado de actores sociais. 

12. Ambiente 

• Proximidade de uma zona de conservação da natureza de elevado valor natural e com Plano 

de Gestão. 

• Quase totalidade da população com abastecimento de água em boas condições e servida por 

rede de esgotos. 

• Possível ligação do sistema de abastecimento de água da EPAL. 

• Fase de execução da ETAR do Seixalinho. 

• ETAR do Afonsoeiro prevista. 

• Existência de um adequado sistema de gestão dos RU, efectuado pela AMARSUL. 

• Selagem da antiga lixeira municipal. 

• Em implementação um sistema de recolha selectiva de resíduos. 

13. Cultura 

• Identidade sócio-profissional da população residente no Montijo (operariado tradicional da 

fileira agro-industrial). 

14. Energia e Telecomunicações 

• Capacidade instalada, de distribuição de energia eléctrica, para cobrir a procura num horizonte 

de curto prazo. 

• Localização da Cidade numa zona que oferece condições para assegurar uma boa cobertura 

telefónica (situa-se na área de influência de três centrais). 

• Cobertura total da Cidade da rede de televisão por cabo . 
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15. Acessibilidade e Transporte 

• Boa acessibil idade aos concelhos limítrofes. 

• Localização estratégica da Cidade face à Ponte Vasco da Gama. 

• Reforço das ligações regionais, nacionais e internacionais - AML, Norte-Sul do País e Espanha. 

• Oferta do transporte rodoviário, grande número de carreiras inter-urbanas. 

• Futura localização do novo terminal rodo-ferroviário. 

• A maioria da população activa (76,5%) trabalha no Concelho. 

• Localização central do terminal fluvial. 

• Existência de uma infraestrutura aeronáutica na proximidade da Cidade. 

16. Gestão Urbana 

• Contenção e dimensionamento do perímetro urbano. 

• Definição, no âmbito do PDM, de uma estrutura verde de recreio, protecção e enquadramento. 

• Estabelecimento, no âmbito do PDM, de densidades máximas que não alteram a actual 

imagem da Cidade. 

• Possibilidade de canalizar investimento para a qualificação da área central da Cidade por via 

do Procom. 

• Elaboração do Plano de Salvaguarda e Valorização da Zona Antiga da Cidade, em curso. 

• Intenção manifesto do executivo camarário de proceder a um processo de urbanização 

baseado em elevados padrões de qualidade 
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3.1.2. Pontos Fracos 

1. Comportamento Demográfico e Posicionamento na Rede Urbana 

• Dimensão populacional relativamente reduzida quando comparada com os restantes centros 

urbanos concorrentes da Região em que se insere. 

• Estagnação do crescimento populacional da Cidade. 

• Perda de capacidade de atracção e de importância demográfica do concelho no contexto da 

AML - Sul, a partir da década de 70. 

• Relativo envelhecimento populacional da cidade no contexto concelhio, sub-regional. 

• Estrutura etária comprometedora da capacidade de rejuvenescimento. 

• Reduzida dimensão populacional da área de influência da cidade. 

2. Agricultura e Pecuária 

• Inexistência de mercado abastecedor grossista. 

• Inexistência de apoios financeiros para o vinho, suinicultura. 

• Falhas no tratamento de efluentes das explorações suinícolas. 

• Perda significativa da importância das culturas tradicionais (batata, forrageiras). 

3. Indústria 

• Sector da cortiça com um forte peso de pequenas empresas no sector da preparação da 

cortiça. 

• Fraco dinamismo dos empresários da cortiça . 

• Inexistência de um organismo de tutela especializada da cortiça. 

• Situação de debilidade técnica e financeira nas empresas do sector da cortiça. 

• Dificuldade de reconversão das unidades fabris face às exigências dos mercados. 

• Sub-aproveitamento e acumulação de prejuízos do Centro Tecnológico. 
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4. Comércio 

• Imagem debilitada e fraca qualificação e diversificação do aparelho comercial da cidade 

• Fraca capacidade de inovação. 

• Tecido comercial de estrutura familiar. 

5. Turismo 

• Deficiente imagem urbana da cidade. 

• Inexistência de uma estratégia intermunicipal para a zona ribeirinha. 

• Falta de dinamismo das actividades ou acontecimentos culturais promovidos ou apoiados pela 

Câmara Municipal. 

6. Habitação 

• Existência de bairros clandestinos na Cidade. 

• Níveis de degradação das condições de habitabilidade dos Pátios da Cidade. 

• Carência de 100 fogos para realojamento. 

• Fraco dinamismo do programa RECRIA 

7. Ensino 

• Deficiente taxa de cobertura ao nível da educação pré-escolar (3-5 anos de idade). 

• Deficiente adequação funcional da maior parte das escolas do 1° ciclo. 

• Sobreocupação de algumas escolas do 1 ° ciclo. 

• Deficientes condições de funcionamento da Escola profissional 

• Elevada taxa de analfabetismo da população residente na Cidade, superior à verificada na 

AML, AML - Sul e nas cidades de Setúbal, Barreiro, Moita e Vila franca de Xira. 

• Nível de instrução da população residente inferior ao verificado na AML, AML - Sul e nas 

cidades de Setúbal, Barreiro, e Vila Franca de Xira. 
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8. Saúde 

• Exiguidade e deficientes condições de funcionalidade das instalações do Centro de Saúde na 

cidade (sede e Extensão de Saúde do Montijo) . 

• Carência de pessoal médico e de enfermagem no Centro de Saúde, sobretudo na Extensão de 

Saúde do Montijo. 

• Cobertura territorial e populacional muito deficitária no que respeita à Extensão de Saúde do 

Montijo. 

• Deficientes instalações de alguns sectores do Hospital do Montijo. 

• Inadequada localização do Hospital do Montijo, no centro histórico da cidade. 

• Fraco nível de diversificação dos serviços prestados pelo Hospital do Montijo. 

• Indefinição prolongada quanto à decisão de construção de um novo Hospital no Montijo. 

9. Desporto 

• Carência e fraca diversificação de infraestruturas desportivas qualificadas de nível concelhio. 

• Perda de importância do desporto federado. 

10. Segurança Pública e Protecção Civil 

• Escassez de recursos humanos por parte da PSP, GNR e Bombeiros. 

• Deficiente localização e inadaptação funcional do Quartel dos Bombeiros. 

11. Integração Social 

• Deficiente taxa de cobertura no que respeita às valências de Lar de Idosos, acolh imento a 

assistência a grandes dependentes e ainda Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 

• Presença de situações de marginalidade social com alguma expressão, decorrentes sobretudo 

da existência de bairros residenciais com deficientes condições de vida e deficiente integração 

social e urbana. 

• Carência de uma estrutura de apoio a deficientes. 

• Insuficiência de locais de acolhimento e apoio a crianças e jovens abandonados e/ou em risco 

social. 
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12. Ambiente 

• Inexistência de dados de qualidade de água, solo, ar e ru ído, não permitindo um conhecimento 

quantificado da qualidade do ambiente da Cidade do Montijo 

• Má qualidade do ar devido à presença de indústrias da cortiça e veículos a motor. 

• Libertação de maus cheiros junto da zona intertídal do Estuário do Tejo e junto às linhas de 

água, devido à descarga de efluentes industriais e urbanos sem tratamento prévio. 

• Zonas ruidosas junto às unidades industriais e bares nocturnos que não contemplam medidas 

de isolamento sonoro. 

• Risco de sobreexploração e contaminação do aquffero da península de Setúbal. 

• Inexistência de cadastro de redes de água de abastecimento e esgotos. 

• Redes de água de abastecimento e esgotos antiga em alguns pontos. 

• Reduzida capacidade de reserva do sistema de abastecimento de água. 

• Descargas directas para as linhas de água e solo de águas residuais domésticas e industriais. 

• Sistema unitário de colectores em alguns locais da cidade. 

• Deficiente sistema de limpeza urbana. 

• Pouco conhecimento sobre a qualidade e valorização/eliminação dos resíduos industriais. 

• Risco da elevada pressão urbanística não acompanhar uma adequada qualidade ambienta l 

(e.g. sistema de saneamento básico, espaços verdes, qualidade do ar). 

13. Cultura 

• Ausência de um "centro polivalente de cultura" (sala de espectáculo). 

• Deficiente qualidade dos serviços prestados pela Biblioteca Municipal, em termos de utilização 

de novas tecnologias de informação e comun icação. 

• Fraca relevância supraconcelhia dos valores patrimoniais locais (acontecimentos culturais, 

patrimón io construído). 

• Fraca dinâmica cu ltural (Câmara Municipal e colectividades). 

• Indefinição da política camarária, em matéria de concessão de apoios às colectividades. 

• Sub-aproveitamento patrimonial das potencialidades intrínsecas da Casa Mora (núcleo-sede do 

Museu) como registo vivo de uma casa burguesa do período romântico. 

• Atraso na assumpção e concretização de um programa museológico global. 
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14. Energia e Telecomunicações 

• Deficientes condições de prestação do serviço de abastecimento de energia eléctrica devido às 

características do tecido urbano que dificu ltam a instalação e manutenção de PT's na área 

antiga da Cidade 

• Grande número de avarias na rede telefónica devido à existência de humidade nas condutas 

induzida pelas condições fisiográficas da Cidade. 

• Dificu ldades na reparação das avarias na rede telefónica pela configuração e dimensão dos 

perfis dos arruamentos. 

• Falta de diálogo com a Câmara Municipal para efeitos de planeamento e gestão de obras. 

• Deficiências no serviço de distribuição de correios devido às más condições de toponímia, 

tráfego e por ausência dos destinatários no domicílio 

15. Acessibilidade e Transporte 

• A descontinuidade da rede viária dificulta os acessos ao centro da Cidade. 

• Fraca acessibilidade à zona Oeste do Concelho. 

• Desajuste dos horários dos transportes colectivos face às necessidades da população. 

• Difícil acesso ao terminal rodo-ferroviário. 

16. Gestão Urbana 

• Inexistência de instrumentos de planeamento e gestão urbanística de ordem inferior ao PDM. 

• Implementação dos objectivos e projectos urbanos através de projectos de loteamento 

autónomos. 
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3.1.3. Especializações Funcionais da Cidade 

A definição da especialização funcional a fomentar ou acarinhar para a cidade, constituirá 

forçosamente uma das preocupações fundamentais do Plano Estratégico. Efectivamente conforme 

a necessidade estratégica de posicionamento e afirmação da cidade a cada uma das escalas 

territoriais em que se encontra inserida, assim será importante o desenvolvimento funcional em 

determinado sentido. 

Por outro lado o desenvolvimento de determinadas actividades económicas, sociais ou culturais, 

contribu irão no futuro, diferenciadamente, para a forma como a cidade se inserirá no território 

envolvente. 

O Montijo encontra-se hoje, e devido ao novo quadro de acessibilidades a que ficou sujeito após a 

abertura da Ponte Vasco da Gama e outras vias de caracter nacional que seNem a cidade, em 

momento de forte transformação da sua função a nível regional. O recente e inevitável rearranjo 

do espaço geo económico da Área Metropolitana de Lisboa, coloca o Montijo no centro de uma 

zona com importância e aptidões funcionais distintas das que tiveram na origem do seu 

desenvolvimento. 

Importa, neste momento, tentar compreender quais constituem hoje as especializações da cidade 

do Montijo aos diferentes níveis territoriais. 

Assim identificam-se para quatro escalas territoriais diferentes quais as actividades/funções que o 

Montijo dispõe e que contribuem para o seu desenvolvimento e afirmação enquanto cidade, ou 

seja, que lhe conferem um posicionamento e função específica no espaço em que se encontra 

inserido. 

Como neste momento, o Montijo se encontra em fase de profunda mutação no que se refere ao 

seu posicionamento no quadro regional, tivemos necessidade de identificar também quais as 

funções que a cidade desempenha e que são mais tradicionais (existentes) e aquelas que, já 

identificadas, poderão num futuro próximo vir a possu ir uma importância mais determinante no seu 

desenvolvimento (emergentes). 
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Especializações funcionais da cidade: 

INTERNACIONAL 

"' ô Floricultura -Gerbera 

NACIONAL 

O Transformação de Carnes 

ô Suinicultura 

*º Floricu ltura 

*º Associativismo Empresarial 

;* Funções Emergentes 

O Funções Existentes 

REGIONAL ( AML ) 

* Residencial 

O Indústria Agro-Alimentar 

* Ligaç.ão AML-N e AML-S 

SUB - REGIONAL 
(PEN.SETÚBAL) 

*º SeNiços e Equipamentos 

Colectivos 

.,. Formação/Ensino 

!· Saúde 

,,.. Certames Agro- Industriais 

.,. Residencial 

Como se pode verificar pela própria enumeração de funções aos diversos níveis territoriais, o 

Montijo tem possuído uma função mais evidente no âmbito nacional (maior % de funções 

existentes do que emergentes), que tenderá a esbater-se no futuro, dada a importância crescente 

da sua localização a nível regional e uma maior integração previsível neste âmbito. 

O grau de internacionalização da cidade é relativamente reduzido, fixando-se as expectativas na 

possibilidade de implantação do Aeroporto Internacional de Lisboa em Rio Frio. A nível económico 

e dada a especialização industrial do Montijo é possível identificar alguns segmentos produtivos 

que permitem ao Montijo uma posição no campo internacional, dos quais se pode salientar a 

floricultura e mais concretamente a produção de gerberas. 

O Montijo tem possuído, no âmbito nacional, uma importância significativa enquanto centro 

industrial, principalmente nos ramos da cortiça e da produção e transformação de carne de porco. 

Mais recentemente, a floricultura tem marcado a maior especialização do Montijo no âmbito 

Nacional. A concentração dos sectores produtivos descritos, tem criado condições para o 

surgimento, na cidade, de associações de caracter empresarial de âmbito nacional, contribuindo 

com isso para o acréscimo da sua importância e posicionamento na rede urbana nacional. 

No âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, o Montijo tem até há bem pouco tempo possuído uma 

posição relativamente periférica e algo desinserida do seu funcionamento. Neste âmbito territorial 

a função da cidade tem sido a de porta de entrada e saída no relacionamento entre a grande 

cidade e o vasto hinterland alentejano. Neste contexto avulta a industria agro-alimentar como 

principal função reg ional do Montijo, destacando-se neste domínio por reunir no espaço concelhio 

151 



um assinalável grau de integração funcional na fi leira de produção de carnes de porco 

(conjungando a produção de inputs primários, a produção, a transformação e a comercilaização da 

carne). É no concelho que se localiza a Bolsa do Porco, que constitui importante instrumento de 

regulação de mercado a nível Regional e Nacional. 

Muito recentemente, e devido ao novo quadro de acessibilidades, no interior da AML, possibilitado 

pela Ponte Vasco da Gama, o Montijo possui condições de uma integração mais forte no espaço 

regional e a importante função de ponto de ligação entre as duas partes, Sul e Norte, da AML 

deverá causar o acréscimo de importância de outras funções urbanas, como a residencial , a 

comercial ou de serviços, por exemplo. 

No contexto da Península de Setúbal, a cidade do Montijo tem vindo a desempenhar funções de 

centro de serviços, quer de âmbito colectivo, quer económico (veja-se a importância dos certames 

económicos sectoriais que se realizam periodicamente no Montijo por exemplo). De forma 

emergente surgem no Montijo funções também residenciais, funções ligadas à Formação e Ensino 

e à Saúde (através da construção do novo Hospital Distrital na Cidade) . O Montijo tenderá a 

constituir-se como o principal polo urbano da Área Oriental da Península de Setúbal reforçando o 

seu posicionamento na hierarquia dos lugares centrais da respectiva rede urbana. 
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3.2. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO 



[ 

e 

L 

e 
[ 

3.2. DIAGNÓSTICO P ROSPECTIVO 

Sistematizam-se seguidamente em termos prospectivos, as principais tendências do 

desenvolvimento da cidade e quais as oportunidades e ameaças mais significativas que se lhe irão 

deparar também relativamente ao respectivo desenvolvimento económico e social. 

OPORTUNIDADES 

• Nova acessibilidade no contexto regional 

e nacional 

• Crescimento Urbano e Populacional 

• Novas condições de atracção de 

actividades económicas 

• Construção do novo Aeroporto 

Internacional de Lisboa no Rio Frio 

• Proximidade à ReseNa Natural do 

estuário do Tejo e à ZPE do Estuário do 
Tejo 

• Existência de uma infraestrutura 

aeronáutica com dimensões si nificativas 

AMEAÇAS 

• Acréscimo da dependência funcional de 

Lisboa 

• Crescimento Urbano Desordenado 

• Redução acentuada do emprego industrial 

nos sectores tradicionais 

• Manutenção da fraca qualidade ambiental 

da Cidade 

• Incapacidade de resposta dos 

equipamentos coleclivos à procura 

emergente 

TENDÊNCIAS PESADAS 

• Reposicionamento do Montijo na Região 

Metropolitana de Lisboa 

• Reforço da incidência das políticas do 

ambiente na gestão urbana e nas 

actividades produtivas 

• Reforço da atractividade do Montijo 

• Aceleração do crescimento urbano e 

populacional 

• Reforço dos factores imateriais nas 

estratégicas de desenvolvimento industrial 

• Aumento da concorrência internacional no 

sector da corti a 
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3.2.1. Oportunidades 

a) Nova acessibilidade no contexto Regional e Nacional 

A cidade do Montijo estava, durante todo o período de desenvolvimento da Área Metropolitana de 

Lisboa, afastado dos grandes eixos viários de estruturação Nacional e Regional. 

A construção da Ponte Vasco da Gama introduziu uma nova dinâmica nas acessibilidades entre 

as duas margens, posicionando estrategicamente o Montijo e reforçando as ligações regionais e 

nacionais. 

De um momento para outro, a Cidade do Montijo viu alargado todo o seu quadro de 

acessibilidades, não só pela grande centralidade em relação à AML, mas também nas ligações ao 

Norte e Su l do país, assim como a Espanha. 

Assente no Plano Rodoviário Nacional, os novos acessos permitem ao Montijo ter ligação directa 

com os outros concelhos da Península de Setúbal, AML-Norte e Norte/Sul do País. Assim, o IC3 

permite a ligação a Setúbal, Palmela, Alcochete, Porto Alto como ponto de ligação à AML - Norte, 

até Coimbra; o IC13 permite a ligação ao Barreiro, Moita, Alcochete, Coruche até Portalegre. O 

IP13 constitui igualmente a ligação ao IP1 Norte/Sul e ao IP 7, que é a principal ligação rodoviária 

internacional do País, ligando Lisboa a Espanha através da fronteira do Caia. 

O novo quadro de acessibilidades e a melhoria global no sistema de transportes a ele associados, 

modificarão as condições de mobilidade da popu lação, e as vantagens comparativas para 

instalação de actividades económicas criando oportunidades para o desenvolvimento da cidade 

não só em termos demográficos como económicos ou sociais. 

b) Crescimento Urbano e Populacional 

A cidade do Montijo, principal centro urbano do Concelho, esteve durante as últimas décadas, tal 

como o demonstram os valores comparados da evolução populacional, fora das áreas de maior 

crescimento da Península de Setúbal. Com a abertura da Ponte Vasco da Gama, as condições de 

centralidade do Concelho e mais ainda da Cidade, foram radicalmente alteradas, o que contribuirá 

para a alteração desta situação a curto prazo. 
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Com efeito, nos anos 70, quando a Península sofreu o maior acréscimo populacional das últimas 5 

décadas (45.1 %), a área que grosso modo corresponde à Cidade do Montijo, viu a sua população 

decrescer (- 18.1%). Nos anos 80, a Península abranda o seu ritmo de crescimento e aumenta em 

9.6% o seu quantitativo populacional enquanto na Cidade se assiste a uma estagnação do 

crescimento (0.7%). Na década de 90, mais concretamente entre 1991 e 1996, período anterior à 

abertura da Ponte Vasco da Gama, de acordo com as estimativas da população residente 

realizadas no âmbito do Estudo "Estratégia Territorial Para a Penínsu la de Setúbal" para o Plano 

Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 2000-2006, A Península cresce 3.4%. No 

mesmo período, o Concelho do Montijo, onde a Cidade tinha em 1991, um peso de 76.2%, 

considerando-se portanto este valor representativo do crescimento da Cidade, sofre um acréscimo 

de 0.8%. Este valor, embora novamente inferior ao verificado na Península, traduz a inversão da 

tendência de perda verificada anteriormente (recorde-se que o Concelho sofreu um decréscimo de 

-2.2% nos anos 80) registando já algum ganho populacional, o que deixa antever que na Cidade, 

com uma dinâmica superior à do Concelho, o crescimento terá sido superior ao da década 

anterior. 

Este panorama indicia já a tendência de crescimento motivada pela expectativa da criação de uma 

nova acessibilidade - a Ponte Vasco da Gama. A sua concretização, bem como de outras novas 

vias no interior da AML, conferem à Cidade uma maior centra lidade na Região e uma posição 

estratégica que não tinha no anterior quadro regional, permitindo agora a sua ligação rápida a 

Lisboa e também a outros centros na margem norte e na margem sul. As suas condições de 

atractividade aumentaram assim substancialmente não só para a função residencial, mas também 

para a localização de equipamentos e serviços de nível supraconcelhio e submetropolítano e 

ainda de algumas actividades económicas. 

Recorde-se que a acessibilidade a Lisboa tem sido um dos principais factores indutores e 

estruturantes do crescimento urbano na AML, sendo previsível que, nos próximos anos, se venha 

a assistir a um forte impulso do crescimento da parte oriental da Península de Setúbal, onde a 

cidade do Montijo é já o principal centro urbano. 

Esta é, sem dúvida, uma grande oportunidade para o Montijo, que poderá vir a protagonizar o 

papel de centro urbano polarizador da área oriental da Península. O acréscimo populacional, 

reflectir-se-á no acréscimo do mercado local, criando novas oportunidades para o comércio, 

serviços e indústria da construção civil, na atracção de investimento e desenvolvimento económico 

local, na possibilidade de instalação de mais e melhores equipamentos colectivos que o actual 
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limiar populacional e situação periférica na AML não favorecem e ainda, na maior importância 

institucional e visibilidade quer regional quer nacional. 

Finalmente, a acentuação do processo de metropolização do Montijo, conduzirá à elevação dos 

níveis de urbanidade, qualificação urbanística e ambiental, e também dos recursos humanos. 

c) Novas condições de atracção de actividades económicas 

As alterações que o concelho e em particular a cidade do Montijo, tem vindo a sofrer no domínio 

das acessibilidades transformam de forma bastante sign ificativa a posição do concelho no território 

metropolitano, acentuando a sua proximidade a Lisboa e estabelecendo uma boa articulação com 

todo o território da Área Metropolitana Norte e Sul. 

Este será certamente o principal factor indutor, no futuro próximo, de alterações do padrão da 

estrutura produtiva local , favorecendo o desenvolvimento de novas actividades arrastadas, por um 

lado, pelo desenvolvimento da procura (turismo, lazer, ambiér'lté e restauração) e por outro, pelo 

incremento das condições de oferta de novas actividades. 

Esta novas actividades poderão surgir pela instalação de unidades industriais de maior 

qualificação; pela inovação do tecido produtivo tradicional, em particular no área de cortiça , para o 

que deverá ser aproveitado a localização na cidade do Centro Tecnológ ico; pela instalação de 

actividades associadas à logística, para o que deverão ser melhorados as condições de 

acolhimento das unidades industriais, zonas industriais; por último, pela preparação de espaços 

para outras actividades grandes consumidoras de espaço: armazenagem, transporte e 

comercialização. 

d) Construção do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa em Rio Frio 

Considerando as limitações físicas e de segurança do Aeroporto Internacional de Lisboa, situado 

no interior da área densamente urbanizada da Portela, o Governo Português seleccionou dois 

locais (Ota, na Margem Norte do Tejo e Rio Frio, na Margem Sul do Tejo) como possíveis 

alternativas para a implantação do Novo Aeroporto. Atendendo à natureza, características e 

dimensões do Projecto, foi decidido submetê-lo a um processo de avaliação de impacte ambiental 

(AIA), ainda em fase de plano, visando estudar a adequabilidade das duas localizações ao fim 
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previsto. Está, actualmente, em curso a "Consulta Pública" do "Estudo Preliminar de Impacte 

Ambiental do Novo Aeroporto de Lisboa", cujo resultado contribuirá fortemente para a escolha 

política que se vier a fazer. 

Para a sustentabilidade do desenvolvimento do Montijo, a proximidade de localização do aeroporto 

internacional em Rio Frio (concelho de Palmela) constituirá uma oportunidade única, com 

inegáveis impactes nos dois sentidos, mas sem dúvida positivos na globalidade, uma vez 

acautelados os reflexos mais desfavoráveis. 

Em primeiro lugar, realçam-se os efeitos na esfera económica, quer do ponto de vista do emprego, 

quer do ponto de vista do valor acrescentado. Pelas características desta infraestrutura, as 

actividades que se geram a montante e a jusante são diversas e inúmeras, devendo ter-se em 

conta não só aquelas que são consequência directa da exploração do aeroporto (produção local 

de bens e serviços para utilização no aeroporto), mas também aquelas que surgem relacionadas 

com ele ind irectamente, mas que se tendem a localizar na sua envolvente próxima (grossistas e 

agentes de turismo, hotelaria, restauração, comércio, táxis e transportadoras, rent-a-car, etc.). 

Para um concelho com uma forte especialização industrial em sectores trad icionais com fracas 

possibilidades de inverter a tendência de declínio que se tem vindo a desenhar à escala nacional 

(cortiça e carne), esta "terciarização" diversificada e duradoira pode revelar-se uma grande aposta, 

desde que aos recursos exógenos (aeroporto e actividades decorrentes) se "contraponham" 

condições favoráveis para a valorização dos recursos endógenos (nomeadamente, estímulos ao 

investimento local e reconversão/qualificação da mão-de obra local). Este cenário configura uma 

lógica que poderá contrariar o acréscimo prevísivel da dependência a Lisboa propiciado pelas 

novas acessibilidades (em particu lar, pela Ponte Vasco da Gama), nomeadamente em termos de 

deslocação casa-trabalho. 

Em segundo lugar, salientam-se os efeitos na esfera social e urbana. As condições de atracção 

populacional deverão reverter em condições de fixação populacional. A aceleração do crescimento 

populacional, mais do que possibilidade efectiva de garantir a vitalidade da base demográfica do 

concelho, deverá ser tomada como um contexto extremamente favorável para justificar um forte 

investimento na rede de equ ipamentos colectivos (saúde, ensino, desporto, cultura, etc.) e na 

qualidade do ambiente urbano (áreas residenciais ajustadas à procura, espaços verdes, etc.) -

domínios em que o concelho e, em particular, a cidade do Montijo, se encontram bastantes 

deficitários. 

Em terceiro lugar, destacam-se os efeitos do reforço das condições de atractividade do Montijo na 

rede urbana da Área Metropolitana de Lisboa. Os impactes positivos decorrentes da localização 
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do NA em Rio Frio sobre a actividade económica, o mercado de trabalho e as condições de vida 

urbana no Montijo, virão a conferir-lhe uma centralidade territorial de nível supra-concelhio, que 

representa uma descontinuidade quanto ao papel relativamente periférico que tem desempenhado 

na AML. 

Logo que seja conhecida a decisão política sobre a futura localização do NA e se a mesma recair 

sobre a opção de Rio Frio, importará, então equacionar e potenciar, no mais breve período de 

tempo, as vantagens para o concelho do Montijo que decorrem da referida implantação do NA, 

em termos: 

de política de ordenamento e gestão do território do concelho, designadamente através da 

revisão dos instrumentos de planeamento em vigor e da criação de outros instrumentos que se 

revelem importantes (ex. Plano de Urbanização da Cidade do Montijo). A Câmara Municipal 

deverá estar atenta aos impactes expectáveis respeitantes à pressão sobre a transformação 

do uso do solo; 

de reforço da rede de equipamentos colectivos, em que a construção do novo hospital assume 

um carácter emblemático; 

de disponibilização ordenada de terrenos para a implantação de actividades económicas e da 

regulação/gestão da dinâmica que se gerará; 

de valorização e preservação da memória histórica, no sentido em que o "boom" populacional 

(e do emprego) não só terá impactes ao nível da capacidade e qualidade das infraestruturas e 

dos espaços em geral (qualidade de vida e ambiente urbano), mas também ao nível da 

vivência local. Deste ponto de vista, a passagem da "ruralidade" para a "urbanidade" não 

poderá processar-se sem se garantir a persistência dos traços materiais e imateriais mais 

significativos do património histórico comum, que conferem sentido à realidade social e cultural 

do Montijo. 
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e) Proximidade às Reserva Natural e Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo 

No que toca às potencialidades no domínio ambiental, a Cidade do Montijo encontra-se numa 

situação privilegiada dada a sua proximidade à Zona de Protecção Especial do Estuário do Tejo 

(ZPE) cujos limites engloba outra figura de conservação da natureza que é a Reserva Natural do 

Estuário do Tejo (RNET). 

A proximidade e a acessibilidade a uma zona desta natureza pode ser encarada como um 

potencial local de lazer e de observação da natureza, obviamente, dentro dos limites estabelecidos 

pelos planos de gestão deste tipo áreas. 

Efectivamente, a proximidade a estas áreas protegidas do ponto de vista ambiental com caracter 

nacional ou regional, coloca o Montijo em situação privilegiada para afirmação futura de uma 

estratégia baseada na qualidade. 

De referir também que uma das potencialidades do concelho e por sua vez da cidade do Montijo é 

a consciência das entidades gestoras e da população em geral da importância da melhoria e 

manutenção de uma boa qualidade ambiental e a natural e irreversível tendência para a mudança 

de atitude face a estas questões. 

f) Existência de uma infraestrutura aeronáutica com dimensões significativas 

O Montijo possui na sua proximidade uma importante infraestrutura aeronáutica, a base aérea nº6. 

Trata-se de uma base militar que alberga aviões de transporte táctico, de apoio a missões civis e 

de patrulhamento marítimo e helicópteros de evacuação médica e sanitária, de busca e 

salvamento e ainda transporte VIP. 

A base aérea ocupa um vasto espaço, numa localização geograficamente bastante central no 

contexto da Area Metropolitana de Lisboa e tendencialmente cada vez mais inserido no próprio 

espaço urbanizado. Esta situação faz prever que a prazo cresça a incompatibilidade entre a 

função de base aérea e a respectiva localização, pelo que a existência de um tão grande espaço 

nas proximidade da cidade, potencialmente aproveitável para outras funções, não pode deixar de 

constituir uma oportunidade de desenvolvimento para o Montijo. 

A consideração do aproveitamento da infraestrutura para outros fins aeronáuticos que não os 

militares, mesmo em simultaneidade com estes, constitui uma hipótese que tem vindo 
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repetidamente a lume nos meios de comunicação social e que não é considerada totalmente 

despropositada pela própria instituição militar. Tal potencialidade para finalidades civis terá no 

entanto apenas sentido para tráfego de passageiros e com um caracter de serviço reg ional. 

Afigura-se-nos, no entanto que a médio/longo prazo a verdadeira vocação da área será de 

caracter ambiental e é precisamente aí que poderá residir o seu grande contributo a nível regional 

e, nesse sentido, que se pode considerar plenamente uma oportunidade estratégica de 

desenvolvimento para o Montijo. 
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3.2 .2. Ameaças 

a) Acréscimo da dependência funcional a Lisboa 

A grande acessibilidade que o Montijo possui a Lisboa e o novo posicionamento que a cidade 

dispõe a nível regional , traz-lhe certamente grandes vantagens em termos da sua capacidade de 

atracção popu lacional, de actividades económicas e equ ipamentos sociais. 

Esta nova capacidade comporta, no entanto, um risco de suburbanização, processo até agora 

desconhecido da cidade, pelo menos com a intensidade e características que geralmente lhe 

estão associados. 

O Montijo manteve durante muito tempo, derivado da sua relativamente fraca integração funcional 

na restante Área Metropolitana de Lisboa, um grau de dependência funcional muito pequeno 

relativamente á cidade de Lisboa. 

Efectivamente quer em termos de emprego, quer de aquisição de serviços ou utilização de 

equipamentos colectivos, o Montijo revela durante as duas últimas décadas uma autonomia 

bastante grande e quase única a nível dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. Esta 

característica tenderá obviamente a altera-se nos próximos anos com a excepcional acessibilidade 

que a cidade possui agora a Lisboa, principalmente no que respeita ao emprego. 

A grande apetência que a cidade do Montijo revelará para a função residencial, tenderá a prazo a 

incrementar fortemente as deslocações pendulares com destino em Lisboa. Esta forte 

acessibilidade cond icionará também o desenvolvimento na cidade de certas funções mais 

especializadas (comerciais, serviços, etc.) para as quais a concorrência com Lisboa será 

determinante. 

Normalmente assistir-se-á a um acréscimo da dependência a Lisboa, relativamente não só ao 

emprego, mas também à aquisição de produtos e serviços de média e grande especialização. 

Esta maior interdependência da cidade do Montijo relativamente à sua envolvente, terá também 

consequências ao nível da capacidade de controlo interno sobre o seu processo de 

desenvolvimento. 

A autonomia do Montijo relativamente a decisões que possam, de alguma forma, incidir sobre o 

rumo do desenvolvimento económico interno, ficará obviamente diminuída. Haverá, assim, que 

161 



estrategicamente preparar condições não só para evitar um grau de dependência a Lisboa 

demasiado elevado, como também para garantir uma capacidade de intervenção e orientação do 

processo de desenvolvimento concelhio. 

b) Crescimento urbano desordenado 

A construção da Ponte Vasco da Gama constituiu-se como o factor determinante e indutor da 

criação de uma nova dinâmica de transformação do território na zona norte do concelho do 

Montijo. Este fenómeno terá uma tradução particularmente importante ao nivel da forte 

intensificação, no espaço e no tempo, da procura de solo para construção na cidade e áreas 

envolventes, determinando uma ameaça de relevo ao crescimento qualificado da cidade. Para 

especificar os contornos desta ameaça podemos tipificar as consequências mais previsíveis deste 

tipo de processos: 

• Crescimento acelerado e arbitrário de zonas novas no interior do perímetro urbano e área 

envolvente sem que seja assegurada a sua articulação com o tecido consolidado ao nível da 

imagem, da dotação de equipamentos, da capacidade das infraestruturas, dos espaços 

verdes, etc. 

• Aumento do custo do solo e ocorrência de situações de especulação fundiária que bloqueiam 

a intervenção municipal e comprometem o preenchimento contínuo da malha urbana. 

• Tendência para a ocorrência de iniciativas de renovação urbana através da destruição de 

edifícios antigos, com eventual valor patrimonial ou urbanístico, e sua substitu ição por novas 

tipologias conduzindo à criação de descontinuidades e alterações à morfolog ia e imagem de 

ocupação tradicional. 

• Abandono e degradação do tecido antigo da cidade por envelhecimento da popu lação e 

dificuldade de substituição geracional devido aos elevados custos de renovação e 

desajustamento das tipologias aos novos padrões habitacionais. 

• Pulverização da construção isolada e aceleração da construção desordenada na área rural 

envolvente à cidade. 

É desta realidade que decorre a necessidade de a Câmara Municipal assegurar uma forte 

capacidade de gestão e ordenamento urbanístico suportada i) pela concepção de uma 
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imagem/ideia de Cidade, ii) pela programação do investimento municipal na criação de Cidade e 

iii) pela implementação de uma prática de administração urbanística consistente e fundamentada. 

Em suma, revela-se decisivo para o futuro da cidade do Montijo a definição de uma estratégia de 

actuação municipal construída com base numa lógica de planeamento articulada em instrumentos 

de natureza e escala de intervenção diversa. 

Assim, o facto de nos encontrarmos actualmente perante a ausência de um edifício programático e 

regulamentador da iniciativa particular no Montijo coloca a Câmara Municipal numa posição de 

grande fragi lidade no domínio das suas competências específicas, a administração do território, 

gerando um vazio relativamente á definição de direitos e responsabil idades e configurando uma 

ameaça significativa para um desejável crescimento harmonioso e sustentável da cidade e sua 

envolvente. 

e) Redução acentuada do emprego industrial nos sectores tradicionais 

A evolução recente já o evidencia e será de esperar a manutenção de um decréscimo relativo do 

peso no emprego e na estrutura empresarial do concelho, dos sectores nucleares do tecido 

produtivo local. 

Sendo sectores assente em empresas com um baixo grau de incorporação tecnológica -

característica bastante notada no sector da transformação da cortiça - será de prever uma difícil 

capacidade de sobrevivência de algumas destas empresas em mercados que já hoje mostram 

uma grande exigência em termos de qualidade, inovação e tecnologia. 

A posição perante este cenário deverá passar por um grande esforço de promover a 

modernização e tecnológica dos processos produtivos das empresas destes sectores tradicionais, 

bem como pelo esforço em apoiar a instalação de novas actividades transformadoras no concelho. 

Neste sentido, o desenvolvimento do sub-sector de serviços prestados às empresas surge como 

uma componente importante para a qualificação da economia local. 
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d) Manutenção da fraca qualidade ambiental da cidade 

A situação ambiental da cidade do Montijo apresenta, ainda por resolver, problemas básicos que 

se prendem, principalmente, com as áreas do saneamento básico e com o tipo de actividades que 

se desenvolvem no concelho respectivo. Estes factores reúnem-se para justificar a existência de 

uma fraca qualidade ambiental que se reflecte em várias vertentes. 

No entanto, é de reconhecer o esforço que, ultimamente, tem sido feito no sentido de dar solução 

a esses problemas, abrindo assim caminho para novas etapas no domínio da qualidade do 

ambiente e num sentido mais amplo, de qualidade de vida , à qual está intimamente ligada. 

Em linhas gerais as ameaças mais importantes, que se traduzem na manutenção de uma fraca 

qualidade ambiental, resumem-se a: 

No que toca ao sector do saneamento básico não existem carências ao nível das disponibilidades 

hídricas do aquífero, no entanto pode surgir o risco, no fu turo, de ocorrer sobreexploração dado o 

previsível aumento de volumes extraídos. Por enquanto as águas captadas para a Cidade do 

Montijo não apresentam problemas de quantidade ou qualidade, apesar de potenciais perigos de 

contaminação decorrentes das actividades que se desenvolvem no concelho e que serão 

posteriormente enunciados. Por outro lado, a complexa malha de condutas de abastecimento de 

água dificulta a gestão do sistema e a reduzida capacidade de reserva do sistema, dada o previsto 

aumento de população, poderá trazer problemas no futuro. É ainda de referir que as redes e 

adutoras são na generalidade antigas o que traz por vezes problemas de perdas e de qualidade 

da água nos pontos mais afastados da rede 

Quanto à recolha de águas residuais (tanto domésticas como industriais) a situação está em fase 

avançada de resolução pois cerca de 72% e 28%, respectivamente, do volume produzido, já está 

ligado a um sistema de drenagem. As duas ETAR previstas (Seixalinho em fase final de execução 

e Afonsoeiro, em fase de projecto) irão tratar as águas residuais provenientes de toda a zona 

urbana do concelho. No entanto é de referir que as águas residuais industriais são lançadas nos 

colectores municipais não existindo um regulamento municipal que licencie as descargas, além de 

que não se sabe se a composição destes efluentes é adequada para uma descarga no referido 

colector. O restante volume é lançado no solo, em fossas e nas linhas de água, acarretando 

perigos de contaminação dos solos e das águas subterrâneas, que são a origem de todo o 

sistema de abastecimento de água; 
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Relativamente à recolha e tratamento de resíduos urbanos a AMARSUL é a entidade responsável 

pela gestão integrada dos Resíduos Urbanos, que engloba também outros concelhos limítrofes. 

Tendo sido selada a lixeira municipal, os resíduos passaram a ser depositados num aterro 

sanitário intermunicipal. Têm sido realizadas campanhas de sensibilização no sentido de fomentar 

a separação (que permite a posterior reciclagem) de algumas fileiras de resíduos como o vidro, 

embalagens, papel e cartão. Nesse sentido foram já colocados ecopontos (baterias de 

contentores para as fileiras de resíduos). Os resíduos industriais (especialmente no caso das 

indústrias de abate e transformação de carne) são depositados em fossas ou reutilizados , mas 

não sendo conhecida a qualidade e quantidade é dificultada a avaliação dos potenciais riscos 

ambientais. 

A contaminação do solo e das águas subterrâneas e a degradação das linhas de água, ainda 

tomam uma proporção desconhecida em vi rtude de não haver estudos sobre estas questões que 

permitam um diagnóstico adequado. As fontes de poluição são as descargas provenientes das 

suiniculturas (com elevadas concentrações de nitratos) e da floricu ltura (pelo uso intensivo de 

pesticidas e adubos). Outras fontes de poluição relacionam-se com as actividades da indústria de 

abate e transformação de carne e da transformação da cortiça. 

No que toca à qualidade do ar esta é afectada pela indústria corticeira, onde prevalecem as 

partículas e os compostos orgân icos, assim como se verifica a presença de cheiros desagradáveis 

originados pelas suiniculturas, assim como junto à zona intertidal do estuário do Tejo. 

Como se pode observar, muito há a realizar neste campo, e a necessidade de o fazer num período 

muito curto, uma vez que a pressão urbanística crescente poderá nestas condições cond icionar 

os níveis de qualidade que se pretendem implementar estrateg icamente para a cidade. 

e) Incapacidade de Resposta dos Equipamentos Colectivos à Procura Emergente 

A rede de equipamentos colectivos comporta um duplo papel: garantia de serviços básicos à 

população e estruturação da rede urbana. 

Para além de se verificarem lacunas na rede de equipamentos colectivos da cidade do Montijo 

(designadamente sala de espectáculos) , a situação quanto às condições de funcionamento e taxa 

de ocupação dos existentes (nomeadamente nos domín ios do desporto e da saúde) apresenta-se 

bastante deficitária, tanto mais grave quanto se constata a existência de alguns equipamentos de 
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nível supra-concelhio (por ex. Hospital) que revelam e/ou revelarão a curto prazo dificu ldades na 

capacidade de resposta. 

Tal facto é sintomático de uma situação de persistente fraco investimento nos serviços e 

equipamentos sociais que, mesmo sem qualquer alteração sign ificativa no desenrolar do 

quotidiano da cidade, teria que ser invertida, sob pena de ocorrer uma precarização das condições 

de vida e/ou um recrudescimento demográfico, com significativos custos sociais. 

Face à criação de novas acessibilidades (Ponte Vasco da Gama, Anel Regional de Coina e A 12) 

de nível regiona l e nacional, a aceleração do crescimento urbano e populacional configura uma 

tendência pesada, cujos efeitos poderão ser sentidos a curto/médio prazo. Caso não se 

desenvolva e concretize antecipadamente um programa de equipamentos colectivos adequados à 

nova realidade populacional, esta constituirá uma forte ameaça à prossecução dos objectivos de 

desenvolvimento da cidade e à sua estratégia de reposicionamento na Região Metropolitana de 

Lisboa. Tomá-la como oportunidade significa superar os constrangimentos e as debil idades da 

rede de equipamentos actual em tempo útil , através de uma efectiva consciencialização, 

participação e partenariado n§o só dos principais "actores" privados da cidade mas também e, 

essencialmente, dos poderes públicos da Administração Local e Central. 
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3.2.3. Tendências Pesadas 

a) Reposicionamento do Montijo na região metropolitana de Lisboa 

Como vimos anteriormente, com a construção do novo atravessamento viário do rio Tejo, é 

esperada uma inversão significativa ao nível do posicionamento geo-estratégico do Montijo nos 

planos nacional e regional. É, no entanto, no contexto regional e em particular, relativamente ao 

papel a desempenhar pelo Montijo no seio da região metropolitana de Lisboa que serão mais 

evidentes as alterações a ocorrer. 

Até ao momento, o concelho e cidade do Montijo têm mantido um padrão de vida pautado pelo 

fraco grau de urbanidade, decorrente de um modelo de desenvolvimento tradicional indissociável 

do peso significativo da agricultura e indústrias das fileiras agro-alimentar e florestal bem como de 

uma intensa ligação ao rio por via de actividades pesqueiras artesanais e da salinicultura. Embora 

grande parte destas actividades já tenham sido extintas ou se encontrem actualmente num 

processo de diminuição progressiva de import~ncia económica, elas marcaram uma cu ltura local 

de grande ruralidade presente até aos dias de hoje. 

O processo de reforço da atractividade do Montijo, iniciado com a construção da Ponte Vasco da 

Gama, veio desencadear alterações decisivas ao nível do seu modelo de desenvolvimento urbano 

e consequentemente dos seus padrões de habitat. Assim, a partir de agora a cidade do Montijo 

passa a integrar definitivamente um espaço metropolitano, em condições privilegiadas de 

acessibilidade, com tudo o que uma transformação desta natureza pode envolver nos dominios 

económico, social e cultural. Efectivamente, este movimento corresponde a uma ruptura com o 

perfil tradicional do Montijo, implicando uma progressiva alteração de mentalidades e a adopção 

inequívoca de uma cu ltura urbana metropolitana na gestão da cidade. 

Parece-nos, deste modo, importante não deixar de referir este aspecto como uma tendência 

inevitável no processo de transformação do Montijo. Num curto espaço de tempo, esta pequena 

cidade será confrontada com a necessidade de ultrapassar o seu estatuto de centro local e 

assumir-se como um pólo competitivo no seio de um espaço metropolitano alargado, situação que, 

constituindo-se como uma grande oportun idade, não deixa simultaneamente de conter ameaças 

que devem ser quanto antes identificadas em ordem a um desenvolvimento sustentável da cidade 

e suas áreas envolventes. 
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b) Reforço da incidência das políticas do ambiente na gestão urbana e nas actividades 

produtivas 

A nivel europeu, o Programa da Comun idade Europeia de Política e Acção em Matéria de 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável refere uma série de objectivos, que foram revistos em 

Setembro de 1998 através de uma Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que por sua 

vez se reflectirão, obviamente, ao nível das políticas sectoriais e de ambiente e por sua vez ao 

nível das actividades produtivas e da administração regional e local. 

Nomeadamente, segundo o O-L nº 152/97 de 19 de Junho, a CMM deverá adoptar as medidas 

necessárias para garantir o pleno funcionamento de sistemas de drenagem, e tratamento 

secundário das águas residuais do concelho até 31 de Dezembro de 2000. Uma vez que a 

descarga das águas residuais após tratamento irá ser efectuada no Esteiro do Montijo, 

considerado, segundo o referido Decreto, uma zona sensível, o licenciamento só pode ser 

efectuada quando aquelas águas de submeterem a um tratamento mais rigoroso, satisfazendo as 

condições previstas na alínea B do Anexo I daquele diploma. Assim como os Serviços 

Municipalizados deverão implementar um regulamento de descarga de águas residuais. O 

referido regulamento permitirá a atribuição de licenças de descarga de efluentes industriais para o 

colector municipal se os efluentes sofrerem um tratamento prévio adequado e de acordo com a 

legislação em vigor. 

Relativamente aos resíduos urbanos é obrigatório o envio, anualmente, à Direcção Regional de 

Ambiente que por sua vez o remete ao Instituto dos Resíduos, do Mapa de Registo de Resíduos 

Urbanos preenchido, o que permite fazer uma gestão de resíduos mais eficaz. Em relação aos 

resíduos industriais é necessário assegurar que os seus produtores efectuem o devido registo da 

quantidade e tipo de resíduos produzidos, armazenados, transportados, tratados, valorizados ou 

eliminados e os processos de autorização de eventuais operações de armazenagem (quando fora 

do local de produção), tratamento, valorização e eliminação destes resíduos (conforme DL nº 

239/97), de modo a minimizar os potenciais riscos para o ambiente. Qualquer um destes tipos de 

resíduos é abrangido por Planos Estratégicos que fornecem directrizes de gestão. 

Relativamente à qualidade do ar a legislação nacional é composta por vários Decretos-Lei e 

Portarias, como por exemplo o DL 352/90 de 9 de Novembro (sobre protecção e controlo da 

qualidade do ar), que vai ser em breve alterado, e a Portaria 286/93 de 12 de Março que impõe 

valores limite e valores guia para os poluentes atmosféricos. O conjunto da legislação nacional 

deverá ser alterada em função das directivas comunitárias sobre qualidade do ar e valores guia e 

limite dos poluentes. A primeira está aprovada e deve ser transposta para a legislação nacional e 
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a segunda está ainda em discussão. De referir que para determinado tipo de indústrias existe a 

obrigatoriedade de fazer autocontrole das emissões, cujos resultados deverão ser enviados à 

entidade competente . 

Está também a ser preparado um novo Regulamento Geral de Rufdo que já contempla alguns dos 

princípios que vêm expostos numa proposta de directiva comunitária que está em discussão. De 

qualquer das formas, neste momento, ao nível do ruído, a competência das Câmaras Municipais 

situa-se ao nivel do licenciamento das actividades que cumpram a legislação no que refere aos 

níveis ruído. Irá também ser definido posteriormente um determinado número de zonas que 

deverão elaborar mapas de ruido. Nessa fase as Câmaras Municipais poderão, por iniciativa 

própria, ou em colaboração com as Direcções Regionais de Ambiente elaborar os referidos 

mapas. 

Apesar da legislação ambiental ser cada vez mais rígida e da fiscalização começar a ser mais 

apertada, também é verdade que a popu lação em geral, os autarcas dispõem de instrumentos e 

de mecanismos de modernização das actividades que lhes permitem aceder a um nível que 

qualidade ambiental mais elevado. Relativamente a incentivos e programas de apoio, são vários 

os que se integram no Segundo Quadro Comunitário de Apoio, como por exemplo, o Programa 

Operacional do Ambiente, os Programas Operacionais Regionais e outros de âmbito sectorial. 

Surgiram recentemente os Contratos de Adaptação Ambiental (CAA's) que são promovidos e 

coordenados pelo Ministério do Ambiente, através da Direcção-Geral do Ambiente (DGA), e tem 

por objectivo a concessão de um prazo às empresas aderentes para se adaptarem à legislação 

ambiental vigente, que nunca poderá ultrapassar 31 de Dezembro de 1999. Entre os vários 

sectores abrangidos por estes contratos surge o sector da cortiça. 

e) Reforço da atractividade do Montijo 

A significativa representatividade ao nível nacional de alguns ramos industriais, nomeadamente os 

ligados à fileira agro-alimentar e corticeira concentrados no concelho do Montijo, em especial na 

cidade, não alterou o perfil tradicional do concelho que, acima de tudo, tem sido marcado por uma 

forte ruralidade e um papel marginal no contexto da Area Metropolitana de Lisboa. Este facto 

deve-se em grande parte a uma estrutura de propriedade em que o lati fúndio tem uma importância 

significativa e à sua condição de concelho do interior, com fraca acessibilidade à capita l, tendo 

mantido o Montijo à margem do intenso processo de urbanização da zona ocidental da AML. 
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Recentemente, estes dados históricos alteraram-se profundamente com a construção da Ponte 

Vasco da Gama e consequente acréscimo importantíssimo de acessibilidade do concelho e da 

cidade. O Montijo passa desde aí a localizar-se ao longo do principal eixo viário de nível regional e 

nacional, não sendo mesmo de desprezar a suas conexões de nível internacional. Efectivamente, 

A Ponte Vasco da Gama integra neste momento o único canal de ligação coerente entre o norte e 

o sul do país, complementa a articu lação viária com a Europa e constitui o novo elemento-chave 

do sistema viário reg ional. 

Decorre desta realidade actual uma tendência de grande significado para a cidade e para o 

concelho que determina, independentemente da estratégia local a desenvolver, um acréscimo 

decisivo da sua atractividade. Este reforço de atractividade produzirá inúmeras alterações na 

estrutura e dinâmica de transformação do Montijo mas é ao nível do seu peso enquanto centro 

residencial e funcional que as mutações a ocorrer terão maior expressividade. 

Assim, o enorme acréscimo da acessibilidade a Lisboa vai necessariamente fazer sentir-se ao 

nível da intensificação da procura para habitação e, em paralelo, assistir-se-á a uma consolidação 

muito evidente do papel da cidade do Montijo como centro funcional da zona oriental da AML-Sul, 

em especial no que respeita o fornecimento de serviços públicos. 

Esta tendência vai portanto induzir o surgimento de novas centralidades e de dinâmicas de 

ocupação do território que devem ser tidas em conta e devidamente incorporadas na estratégia 

municipal para a cidade e concelho. 

d) Aceleração do Crescimento Urbano e Populacional 

Nas duas últimas décadas, a capacidade de atracção da AML diminuiu sign ificativamente o que, 

associado ao declínio das taxas de natalidade e fecundidade fez abrandar o ritmo de crescimento. 

No entanto, em termos de comportamento interno verificam-se situações distintas entre a AML 

Norte e a AML Sul. Enquanto a Margem Norte tem vindo a perder população ainda que a um ritmo 

muito lento, (-0.9% entre 1981 e 1991 e -0.1% entre 1991 e 1996} a Margem Sul manteve a 

tendência de crescimento populacional com variações de, respectivamente, 9.6% entre 1981 e 

1991 e 3.4% de 1991 a 1996. 
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A criação de uma nova acessibil idade na AML, de ligação entre a Margem Norte e a Margem Sul, 

impulsionará certamente o crescimento urbano e populacional na parte oriental da Península de 

Setúbal, sendo portanto previsível que esta tendência se venha a acentuar. 

Com efeito, na década de 90, entre 1991 e 1996, a evolução verificada nos dois concelhos da 

Margem Sul que serão mais afectados pela construção da Ponte Vasco da Gama - Montijo e 

Alcochete, evidencia já sinais de alteração do comportamento demográfico relativamente ás 

décadas anteriores. Quando na generalidade da Penínsu la se verificou um desacelaramento 

considerável do crescimento, Montijo inverteu a tendência de perda, registando já algum ganho 

populacional e em Alcochete o decréscimo foi considerávelmente inferior, o que evidencia uma 

tendência de recuperação. 

A construção da Ponte Vasco da Gama e ainda as acções de revitalização urbana na parte 

oriental de Lisboa e a construção de novas vias no interior da AML, perspectivam uma alteração 

do quadro de centra lidades da AML e introduziram uma nova dinâmica de urbanização nestes 

concelhos, até agora mais afastados de Lisboa. 

No que respeita à intenção de investimento no sector da construção entre 1991 e 1997, o volume 

de licenças concedidas pelas Câmaras Municipais da Margem Sul para construção de novos 

edifícios para habitação e outros destinos e para realização de obras de beneficiação e 

conservação de edifícios, aproximou-se a partir de 1996 do verificado na Margem Norte e em 1997 

é mesmo superior. Neste mesmo período, a evolução global do volume de licenças para a AML foi 

de 8.7%, sendo que a AML Norte revelou uma taxa de variação negativa (-15.7%) e a Margem Sul 

apresentou uma taxa fortemente positiva de 51 .2%. O ano de 1997 foi aquele em que a AML em 

geral e a Margem Sul em particu lar atingiram o maior número de licenças emitidas. 

Tudo indica que a tendência de crescimento urbano e populacional na Península não só se irá 

manter como terá um forte impulso sobretudo nos concelhos da parte oriental. 
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e) Reforço dos factores imateriais nas estratégias de desenvolvimento industrial 

A abertura da economia portuguesa aos fluxos comerciais europeus e mundiais tem conduzido, 

por via do aumento da concorrência, a uma aumento da importância que os factores como a 

qualidade, a tecnologia, o design, a formação e a gestão, têm vindo a assumir nos processos de 

produção e de comercialização. 

Os três principais sectores do concelho: produção e transformação de carnes e a transformação 

da cortiça, são sectores particularmente sensíveis a este fenómeno. Embora já com alguns casos 

de modernização empresarial e dos processo de fabrico, o concelho do Montijo têm ainda uma 

parte significativa do seu tecido empresarial assente em empresas com uma fraca capacidade de 

inovação. 

O novo posicionamento geo-económico do concelho poderá favorecer a instalação de um tecido 

empresarial tecnologicamente mais evoluído, contudo, o tecido já existente deverá também 

realizar um esforço de modernização ou ser apoiado nesse sentido. 

Neste contexto, as componentes de modernização e de inovação industrial deverão merecer por 

parte dos actores locais, com capacidade de influenciarem as decisões empresariais, uma atenção 

particular no quadro da estratégia de desenvolvimento económico a implementar. A qualificação 

dos espaços de localização industrial, a formação de recursos humanos, a localização de 

actividades de apoio às empresas, bem como a valorização das entidades de inovação e 

formação localizadas no concelho, surgem como importantes elementos nesta estratégia. 

f) Aumento da concorrência internacional no sector da cortiça, através do vector qualidade 

da produção e dos produtos de cortiça, bem como pela substituição da utilização por 

produtos alternativos 

Mantendo Portugal a liderança na produção e transformação dos produtos de cortiça, começa a 

ser evidente verificarem-se neste sector, elementos de concorrência internacional a que o sector 

não deve ficar alheio. 

O aparecimento de produtos com capacidades de substituição da aplicação da cortiça, assim 

como o aumento da exigência da qualidade da produção são os mais importantes focos de 

competição que as empresas nacionais poderão vir a sofrer, num contexto de forte exportação dos 

nossos produtos que caracteriza o nosso mercado da cortiça. 
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Por outro lado é também visível a emergência de um sector transformador da cortiça no 

estrangeiro, com uma capacidade de afirmação das suas produções através dos factores 

imateriais de produção, determinantes para uma maior apelo à componente da procura. 

Contrariamente, no tecido empresarial nacional e em particular no do concelho do Montijo, é 

saliente o peso das empresas de muito pequena dimensão e de muito fraca dotação em recursos 

tecnológicos e em capacidade de inovação, o que a médio prazo, poderá conduzir ao 

encerramento de algumas destas unidades. 

Embora a prevenção perante este conjunto de problemas, passe por medidas de carácter de 

política nacional de apoio ao sector, o concelho tem, porém, com a localização no seu território do 

Centro Tecnológico da Cortiça, de um importante instrumento de apoio técnico e empresarial, com 

vista à preparação das empresas locais com maior dinamismo, face a um futuro que será por certo 

mais exigente. 

As exigências comunitárias quanto à certificação dos produtos poderá servir como um forte 

pretexto para uma intervenção orientada no sentido uma adaptação tecnológica do sector às 

condicionantes do mercado actual. 
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