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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O relatório que agora se apresenta, correspondente à primeira etapa da 2ª fase de elaboração do
Plano Estratégico da Cidade do Montijo e contém uma proposta de "Modelo de Intervenção
Estratégica" para a Cidade, a discutir profundamente com a Câmara Municipal, promotora do
Plano, e posteriormente de forma alargada com todos os interessados ou directamente afectados
com as opções nele contidas.
Trata-se, efectivamente, de um exercício teórico, elaborado no seio da equipa técnica contratada
para elaboração do Plano, e resulta directamente do diagnóstico efectuado na 1ª fase do estudo.
Pretende-se que este relatório permita a discussão, no seio da autarquia, sobre o modelo de
cidade que se pretende para o Montijo no futuro e quais as formas de o alcançar.
Este relatório contém:
•

Um diagnóstico da cidade, quer no que respeita à situação existente (pontos fortes, pontos
fracos e especializações funcionais da cidade a diferentes escalas territoriais), quer em termos
prospectivos (ameaças, oportunidades e tendências pesadas do desenvolvimento da cidade
do Montijo). Este diagnóstico, salvo ligeiras alterações derivadas das actualizações que foi
necessário introduzir pelo evoluir recente dos acontecimentos relativos à decisão sobre a
localização do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa, corresponde na integra ao
apresentado no final da 1ª fase do estudo, uma vez que este não sofreu contestação no
espaço de tempo que decorreu entre as duas entregas de trabalho.

•

Uma proposta de Grandes Linhas de Orientação Estratégica para o desenvolvimento da
cidade, nas quais se baseia toda a estratégia de desenvolvimento a prosseguir. Constituem
como que a última finalidade da actuação direccionada para o modelo de cidade pretendido e
deverão, em última análise, enquadrar as decisões do município em termos das principais
opções e linhas programáticas.

•

Uma proposta de determinação dos Vectores Estratégicos para o Desenvolvimento do
Montijo, ou seja, os domínios ou componentes do desenvolvimento que estrategicamente
serão

determinantes

para

desenvolvimento da cidade.

a

obtenção

dos

grandes

objectivos

definidos

para

o

•

Finalmente, a definição dos Objectivos Estratégicos para o Desenvolvimento da Cidade,
resultantes do cruzamento entre as Grandes Linhas e os Vectores Estratégicos de
Desenvolvimento. Trata-se no fundo de conhecer, em cada um dos Domínios Estratégicos de
Desenvolvimento do concelho e da cidade, quais os objectivos parcelares a atingir para
consubstanciar as Grandes Linhas de Orientação conducentes ao modelo de cidade
pretendida.

Relativamente à nossa proposta técnica para elaboração do Estudo, será de notar que não
apresentamos, tal como previsto para esta 2ª fase, um esquema espacial para o ordenamento da
cidade, que defina em termos gráficos a resultante do Quadro Estratégico de Desenvolvimento
proposto neste relatório. Tal facto fica e dever-se, por um lado, à nossa consideração de que a sua
apresentação seria prematura, uma vez que ainda não estão defin idos nem discutidos os projectos
estratégicos para a cidade (in icio da próxima fase), e por outro, a dificuldade de contacto com a
Câmara Municipal e respectivos Serviços, inibiu a possibilidade de elaborar um esboço do referido
esquema que fosse útil para o aprofundamento técnico das questões em presença. Na próxima
etapa de trabalho constituirá seguramente um dos elementos a introduzir.
A discussão do Modelo de Desenvolvimento da Cidade do Montijo que este relatório propõe,
deverá cu lminar com a efectivação de um Workshop, aberto a todos os interessados no processo
de desenvolvimento da Cidade, e que po~sibilite a sua aferição pública e sectorial no sentido da
posterior conclusão do Plano.
Esta emergência do Estudo para o exterior só fará sentido se este, para além de validado pela
Câmara Municipal, contiver efectivamente a vontade política da edilidade relativamente ao futuro
. do Montijo e à forma de o alcançar. Foi com essa intenção que produzimos o documento· que
agora apresentamos. As ténues relações que foi possível manter, quer no âmbito político quer
técnico, com a Câmara Mun icipal do Montijo, conduzem a um desconhecimento da nossa parte
relativamente ao grau de aceitação do conteúdo deste relatório pelas respectivas instâncias. Tal
facto deverá, com efeito, obrigar a uma intensificação das relações entre a equipa técnica e a
Câmara Municipal tanto no sentido da reformulação do documento produzido como para o
trabalho de identificação de projectos e planificação da actuação para a concretização do Estudo.
A própria organização do Workshop supra referido, só fará sentido após a assumpção pela
Câmi3ra Municipal do Modelo de Desenvolvimento proposto para a Cidade que o deverá defender
perante a comunidade.
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Segue-se, assim, o momento mais delicado na elaboração deste Plano Estratégico da cidade do
Montijo em que as declarações de vontade deverão ser assumidas como propósitos concretos e
sujeitos quer a compromisso perante a comun idade quer planificáveis do ponto de vista técnico.
A última fase deste trabalho, de identificação dos projectos e acções a integrar no Plano assim
como da respectiva hierarquização, programação temporal e planificação financeira, poderá ter
inicio logo após a aprovação pela Câmara Municipal do relatório desta fase de trabalho e
envolverá um empenhamento técnico e político por parte da autarquia necessariamente mais
intenso para que este Estudo possa ter um sentido mais prático e consonante com os objectivos
da sua natureza.
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2.

DIAGNÓSTICO

2. DIAGNÓSTICO

Neste capitulo, que constitui uma das principais finalidades do Relatório da 1ª fase, 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 elaboração do Quadro 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 min imizar 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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2.1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO

2.1. D IAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO

2.1.1 . Pontos Fortes

1. Comportamento 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 País - Area Metropolitana de Lisboa.

•

Posição na rede urbana nacional (entre a maior área urbana do País e uma vasta área rural)
favorável ao seu desenvolvimento económico com base em actividades específicas,
nomeadamente a indústria agro alimentar.

•

Principal centro urbano, de importância supra-concelhia, numa área relativamente vasta que é
a Parte Oriental da AML - Sul , onde tem também uma posição de grande centralidade.

•

Especificidade a nível sub - regional do perfil sócio-económico da população, marcadamente
urbano-industrial, mantendo ainda alguma ruralidade.

•

Menor dependência da cidade face ao exterior, nomeadam_ente 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 suin ícola - iniciativas 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.
5

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 cursos 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 nivel 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 regu lação 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 criminalidade, quando comparada com os outros
concelhos da AML - Sul.

•

Existência de Plano de Emergência Municipal.

11. Integração Social

•

Existência de vários programas visando objectivos de solidariedade social cuja implementação
envolve a participação de um grupo abrangente e diversificado de actores sociais.
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12. Ambiente

•

Proximidade de uma zona de conservação da natureza de elevado valor natural e com Plano
de Gestão.

•

Quase totalidade da popu lação com abastecimento de água em boas condições e servida por
rede de esgotos.

•

Possivel ligação do sistema de abastecimento de água da EPAL.

•

Fase de execução da ETAR do Seixalinho.

•

ETAR do Afonsoeiro prevista.

•

Existência de um adequado s istema 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 distribu ição 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.

15. Acessibilidade e Transporte

•

Boa acessibilidade 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.
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•

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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2.1.2. 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 - Su l 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 nivel 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, acolhimento 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.
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•

Insuficiência de locais de acolhimento e apoio a crianças e jovens abandonados e/ou em risco
social.

12. Ambiente

•

Inexistência de dados de qualidade de água, solo, ar e ruído, 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 intertidal 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 aquífero 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 urban ística não acompanhar uma adequada qualidade ambiental
(e.g. sistema de saneamento básico, espaços verdes, qualidade do ar).

13. Cultura

•

Ausência de um "centro polivalente de cultura" (sala de espectácu lo).

•

Deficiente qualidade dos serviços prestados pela Biblioteca Municipal, em termos de utilização
de novas tecnologias de informação e comunicação.

•

Fraca relevância supraconcelhia dos valores patrimoniais locais (acontecimentos culturais,
património constru ído) .
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•

Fraca dinâmica cultural (Câmara Municipal e colectividades).

•

Indefinição da política camarária, em matéria de concessão de apoios às colectividades.

•

Sub-aproveitamento patrimonial das potencialidades intrlnsecas 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 museológ ico global.

14. Energia e Telecomunicações
•

Deficientes condições de prestação do serviço de abastecimento de energia eléctrica devido às
características do tecido urbano que dificultam a instalação e manutenção de Prs 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.

•

Dificuldades 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 topon ímia,
tráfego e por ausência dos destinatários no domicilio

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.
14

2.1.3. 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,
contribuirão 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 servem 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 possuir uma importância mais determinante no seu
desenvolvimento (emergentes).
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Especializações funcionais da cidade:
INTERNACIONAL

r 3 Floricultura -Gerbera

NACIONAL
3 Transformação de Carnes
3 Suinicultura
L9 Floricultura
rs Associativismo Empresa
rial

REGIONAL (AML)

1: Residencial
9 Indústria Agro-Alimentar
r Ligação AML-N e AML-S

SUB - REGIONAL
(PEN.SETÚBAL)

rn SeNiços e Equipamentos
L
L

r
!:

1:

Funções Emergentes

9

Funções Existentes

Colectivos
Formação/Ensino
Saúde
Certames Agro- lndustri
ais
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,
agora muito remotas, 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 regional do Montijo, destacando-se neste domínio por reunir no espaço concelhio
um assinalável grau de integração funcional na fileira de produção de carnes de porco
(conjugando a produção de inputs primários, a produção, a transformação e a comercialização da
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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 integ ração 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 residencia is, 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 Area Oriental da Pen ínsula de Setúbal reforçando o
seu posicionamento na hierarquia dos lugares centrais da respectiva rede urbana.
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2.2.

DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO
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2.2.1. 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, afastada 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 Sul 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 Pen ínsula de Setúbal, AML-Norte e Norte/Sul do Pa ís. 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 fron teira do Caia.
O novo quadro de acessibilidades e a melhoria global no sistema de transportes a ele associados,
modificarão as condições de mobilidade da população, 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 popu lacional 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 Península 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 Pen ínsula, 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 popu lacional, 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 centralidade 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 submetropolitano

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 Pen ínsula. 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 significativa 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, ambiente 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 trad icional, 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), visando estudar a adequabilidade das duas localizações ao fim previsto. Decorreu no
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princípio do ano, 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 de forma definitiva, tendo entretanto o Concelho de Ministros optado pela localização na
OTA, sendo por isso a possibilidade de o Aeroporto se instalar em Rio Frio agora muito mais
reduzida.
Para a sustentabilidade do desenvolvimento do Montijo, a proximidade de localização do aeroporto
internacional em Rio Frio (concelho de Palmela) constituiria 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 (prod ução local
de bens e serviços para utilização no aeroporto), mas também aquelas que surgem relacionadas
com ele indirectamente, 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 tradicionais 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
lóg ica que poderá contrariar o acréscimo previsfvel da dependência a Lisboa propiciado pelas
novas acessibilidades (em particular, 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 equipamentos 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.
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Em terceiro lugar, destacam-se os efeitos do reforço das condições de atractividade do Montijo na
rede urbana da Area Metropolitana de Lisboa. Os impactes positivos decorrentes da localização
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 descontinu idade quanto ao papel relativamente periférico que tem desempenhado
na AM L.

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 Montij o em situação privileg iada 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.
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A base aérea ocupa um vasto espaço, numa localização geograficamente bastante central no
contexto da Área 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
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 regional.
Afigura-se-nos, no entanto que a médio/longo prazo a verdadeira vocação da área será de
caracter ambiental e é precisamente ai que poderá residir o seu grande contributo a nível reg ional
e, nesse sentido, que se pode considerar plenamente uma oportunidade estratégica de
desenvolvimento para o Montijo.
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2.2.2. 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 populacional, de actividades económicas e equipamentos 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 Area 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 condicionará 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 aqu isição 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 diminu ida. Haverá, assim, que
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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 nível 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
ed ifícios antigos, com eventual valor patrimonial ou urbanístico, e sua substituição por novas
tipologias conduzindo à criação de descontinuidades e alterações à morfologia e imagem de
ocupação tradicional.

•

Abandono e degradação do tecido antigo da cidade por envelhecimento da população 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 fragilidade no domín io das suas competências especfficas, a administração do território,
gerando um vazio relativamente á definição de direitos e responsabilidades 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 quálidade 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
qua lidade 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 futuro, 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 res íduos 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 íntermunicipal. 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 virtude 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 floricultura (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
partícu las e os compostos orgânicos, assim como se verifica a presença de cheiros desagradáveis
originados pelas suin iculturas, 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 condicionar
os níveis de qualidade que se pretendem implementar estrategicamente para a c idade.

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 domínios do desporto e da saúde) apresenta-se
bastante deficitária, tanto mais grave quanto se constata a existência de alguns equ ipamentos de
nível supra-concelhio (por ex. Hospital) que revelam e/ou revelarão a curto prazo dificuldades na
capacidade de resposta.
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Tal facto é sintomático de uma situação de persistente fraco investimento nos serviços e
equipamentos sociais que, mesmo sem qualquer alteração significativa no desen rolar 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 socia is.
Face à criação de novas acessibilidades (Ponte Vasco da Gama, Anel Reg ional de Coina e A 12)
de nível regional 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 debilidades da
rede de equipamentos actual em tempo útil, através de uma efectiva consciencialização,
participação e partenariado não só dos principais "actores" privados da cidade mas também e,
essencialmente, dos poderes públicos da Administração Local e Central.
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2.2.3. 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 importância económica, elas marcaram uma cultura 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 cond ições privilegiadas de
acessibilidade, com tudo o que uma transformação desta natureza pode envolver nos domfn ios
económico, social e cu ltural. 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 cultura 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 oportunidade, 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 nível europeu, o Programa da Comunidade 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 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, 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 Reg ional 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 gu ia para os poluentes atmosféricos. O conjunto da legislação nacional
deverá ser alterada em função das directivas comunitárias sobre qualidade do ar e valores gu ia 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 Ruído 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 Mun icipais
situa-se ao nível 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 ruído.

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 população em geral, os autarcas dispõem de instrumentos e
de mecanismos de modernização das activídades que lhes permitem aceder a um nível que
qua lidade 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 .Êlmbito 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 especia l na
cidade, não alterou o perfil tradicional do concelho que, acima de tudo, tem sido marcado por uma
forte ru ralidade e um papel marginal no contexto da Área Metropolita na de Lisboa. Este facto
deve-se em grande parte a uma estrutura de propriedade em que o latifúndio tem uma importância
significativa e à sua condição de concelho do interior, com fraca acessibilidade à capital, 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 articulação viária com a Europa e constitui o novo elemento-chave
do sistema viário regional.
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 respei ta 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 Populaciona l
Nas duas últimas décadas, a capacidade de atracção da AML diminuiu significativamente 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 acessibilidade 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 às
décadas anteriores. Quando na generalidade da Península se verificou um desacelaramento
considerável do crescimento, Montijo inverteu a tendência de perda, registando já algum ganho
populacional e em Alcochete o decréscimo foi consideravelmente 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 centralidades da AML e introduziram uma nova dinâmica de urban ização 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
ediffcios 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 AM L 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 particular 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.

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.
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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 .
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

36

L

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.

37

[
[

[
[

3.

QUADRO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO
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3.1 . GRANDES LINHAS DE O RIENTAÇÃO

3. QUADRO ESTRATÉGICO DE INTERVENÇÃO
3.1. GRANDES L INHAS DE O RIENTAÇÃO

Após a realização do diagnóstico, e tendo também em conta as opiniões expressas nas
entrevistas efectuadas no Montijo na 1ª fase do trabalho, a equipa procedeu a uma série de
reuniões mu ltidisciplinares internas, com o fim de determinar qual o Modelo de Cidade desejado
para a cidade do Montijo. Sabendo haver alguma consensualidade em torno de um futuro baseado
na qualidade urbana e numa integração mais profunda na Área Metropolitana de Lisboa que
conferissem ao Montijo um ganho de importância neste contexto, foram profundamente discutidas
quais as Grandes Linhas de Orientação Estratégica para o Desenvolvimento da Cidade que lhe
permitisse caminhar no sentido desejado.
É do resultado dessa discussão, que lhe damos conta seguidamente, através da identificação de 3
Grandes Linhas de Orientação que deverão balizar as decisões e opções relativas ao
desenvolvimento da Cidade nos próximos anos:
1.

Elevar os níveis de urbanidade da Cidade do Montijo, aproveitando o seu novo
posicionamento face a Lisboa.

2.

Promover a Cidade do Montijo como Centro de Serviços da Área Oriental da Península
de Setúbal.

3.

Apostar, com ca rácter prioritário, na qualidade ambiental d a Cidad e do Montijo.
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"Elevar os níveis de urbanidade da Cidade do Montijo aproveitando o seu novo
posicionamento face a Lisboa"

[
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A integração plena do Montijo no espaço metropolitano da capital, assumido como uma Tendência
Pesada no âmbito deste Plano, tem consequências de grande significado na configuração da
Cidade, tanto no que respeita o respectivo modelo de desenvolvimento urbano como ao nível dos
padrões de vida da população residente.
O modelo rural e industrial que marcou a vivência da Cidade até hoje será em breve confrontado
com pressões muito pesadas de transformação que, se não forem devidamente conduzidas,
podem constitu ir-se como factores de ruptura de índole diversa . Contrariamente, esta dinâmica de
mudança, se devidamente orientada, pode corresponder a um movimento decisivo para a
qualificação da Cidade e para a melhoria das condições de vida dos seus habitantes.
Ê neste contexto que defendemos desde já uma aposta clara na criação das condições essenciais
á afirmação de um novo estatuto para o Montijo, estatuto esse que implica a adopção de um
modelo de cidade assumidamente urbano, qualificado e competitivo. Cremos mesmo que, se esta
aposta não for assumida, os riscos de suburbanização são muito evidentes e o Montijo perde uma
oportunidade única para proceder a uma reconversão no sentido da modernidade, da sua
integração no mundo actual da urbanidade.
A consolidação do processo de urbanização é lento e progressivo mas tenderá, a prazo, a
manifestar-se numa alteração importante das mental idades e dos modos de vida. O crescimento
demográfico, a elevação dos níveis sócio-culturais, a diversificação do espectro social, económico
e cultural da população, a convivência de grupos sociais distintos num mesmo espaço de relações
induzirá o acréscimo de complexidade do tecido social, das suas relações e da sua interacção
com o espaço urbano.
É, portanto, necessário compreender que a adequação da Cidade a estas exigências de
urbanidade se desenrola através de um processo cuja resultante é tanto mais conseguida quanto
for devidamente enquadrada por uma estratégia consequente. Podemos desde já enunciar as
principais vertentes que, no caso do Montijo, concorrem para ultrapassar o seu actual perfil e se
constituem como elementos orientadores da intervenção:
•

A afirmação polltico/institucional da Cidade. Esta depende da capacidade dos diferentes
actores do Montijo, nos quais a camara Municipal assume um papel particularmente
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relevante, protagonizarem desde já a transformação esperada e reivindicarem os apoios
necessários para a sua concretização.
•

A transformação da imagem da Cidade e sua adequação às novas exigências de habitat.
Implicando uma postura de planeamento, importa equacionar a integração da dimensão
tradicional do Montijo no desenho de uma nova cidade, investindo em particular nos domínios
da habitação, da relocalização industrial, dos equipamentos colectivos, dos espaços públicos,
da circulação, dos transportes e do ambiente.

•

O reforço significativo da importância relativa e da qualificação da oferta ao nível do comércio
e dos serviços. A necessidade de fazer face ao risco de dependência excessiva a Lisboa no
domínio do emprego e da aquisição de bens e serviços de média/elevada especialização bem
como a satisfação dos novos níveis quantitativos e padrões qualitativos de consumo , inerentes
a um previsível acréscimo populacional, exige um investimento muito forte neste sector.

É para responder a uma realidade desta natureza que importa estar preparado, procurando

soluções integradas, planeadas e programadas. A adopção de uma postura estratégica surge,
neste quadro, como fundamental . Efectivamente, compreender um processo assente numa
identidade construída em torno de determinados pressupostos que se alteram radicalmente
fazendo emergir dinâmicas fortíssimas de transformação, antever os cenários de rentabilização
das mais valias que comporta esse movimento e controlar, simultaneamente, as ameaças nele
contidas, exige o investimento em instrumentos específicos de planeamento, de natureza diversa.
Importa equacionar questões de ordenamento e de desenvolvimento programático, de forma
integrada e/ou sectorial, com diferentes níveis de intervenção. Só assim se criam as condições
básicas para que a passagem de centro local de carácter rural para espaço urbano plenamente
integrado e activo no seio de uma área metropolitana consista na afirmação do Montijo como
centro urbano que, com autonomia, participa nessa realidade melhorando também, por essa via,
as suas condições de atractividade.
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"Promover a Cidade do Montijo como centro de serviços da Área Oriental da Península de
Setúbal"
A pertinência desta grande linha de orientação decorre da oportunidade criada pelas importantes
alterações verificadas ao nível das novas acessibilidades, implicando a redefinição da posição do
centro urbano do Montijo na rede urbana da Península de Setúbal.
O modelo de desenvolvimento urbano-industrial da Pen ínsula de Setúbal favoreceu uma rede
urbana desequilibrada, com os principais centros urbanos e funciona is (Setúbal, Almada e
Barreiro), localizados nas suas zonas ocidental e central. Na parte oriental, uma vasta área
relativamente periférica no contexto da sub-região, a Cidade do Montijo constitui o centro urbano
principal e dotado de maior centralidade.
Esta parcela do território, potencial área de influência da cidade do Montijo, compreende os
concelhos de Montijo e Alcochete, bem como as partes orientais dos Concelhos de Palmela e
Moita. Polarizada pela cidade do Montijo, apresenta ainda traços marcantes de ruralidade,
caracterizando-se por uma fraca densidade populacional e um baixo nível de urbanização,
considerando a sua inserção na Metrópole de Lisboa.
A cidade detém já uma importância supraconcelhia nos domínios social, comercial e de serviços
de apoio à actividade económica. Destaca-se a presença de alguns equipamentos colectivos,
nomeadamente Hospital, Escola Profissional, Piscina Coberta, Tribunal, Destacamento Territorial
da GNR e de estruturas como o Centro Tecnológ ico da Cortiça e o Parque de Exposições do
Montijo. Refira-se, ainda, com importância de nível nacional, os acontecimentos designados como
Feiras Nacionais do Porco e da Salsicharia e o associativismo empresarial, especificamente a
Bolsa do Porco, a Associação Nacional dos Industriais de Carne, a Associação Livre das
Indústrias Suinícolas, a Associação dos Industriais e Exploradores de Cortiça e a Associação
Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais.
A recente criação de acessibilidades com poder estruturante (Ponte Vasco da Gama, A12 e Anel
Reg ional de Coina/lC13), veio dotar a Cidade do Montijo de uma nova posição geoestratégica nos
quadros regional e nacional e potenciar uma nova lógica de organização e desenvolvimento do
território, fazendo prever alterações profundas e aceleradas na paisagem e na vida social e
económica de toda aquela área.
O reforço da centralidade territorial, a densificação populacional, o acréscimo do nível de
urbanização e a criação de condições de urbanidade, constituem tendências pesadas do
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desenvolvimento urbano da parte oriental da Península de Setúbal. Perante este quadro de fortes
transformações, é urgente a existência de um centro com funções centrais de nível supraconcelhio

[

e estruturador do ordenamento do território e da dinâmica urbana, que evite a desqualificação
urbanística (suburbanização) , a subdotação de serviços e equipamentos

colectivos, a

dependência funcional de Lisboa e outras consequências negativas para a vida social resultantes
da rápida transição de um modo de vida rural para urbano.

[

A cidade do Montijo é, actualmente, o único centro com recursos e capacidade para se afirmar
como centro de serviços desta parcela do território, pelo que é fundamental e urgente que esta

[
[

grande linha de orientação estratégica venha a ser assumida pela Ed ilidade e pela Cidade.
Releve-se que o seu impacto trará substanciais efeitos positivos não só ao nivel do
desenvolvimento social e urbano mas também ao nível do desenvolvimento económico,
associado ao crescimento das actividades terciárias. Face ao declinio do peso relativo dos
sectores industriais tradicionais enquanto suportes da actividade económica do Concelho nas
últimas décadas, o reforço do terciário surge como factor essencial de sustentação da base
económica , por via da criação de emprego e qualificação dos recursos humanos.
Embora se verifique a existência de algumas propostas e projectos avulsos da Administração
Local e Central no sentido de reforçar a importância supra-concelhia da Cidade - como é o caso
do novo Hospital, da Escola de Hotelaria, da Escola de Formação de Professores, da instalação
do Ensino Superior Politécnico e da realização de novas feiras de actividades económicas
associadas ao turismo, cultura e recreio - importa não só concentrar esforços visando a sua
concretização mas sobretudo, orientar e mobilizar a intervenção municipal e de outros agentes
públicos e privados (captação de investimentos, definição de prioridades no âmbito de políticas
sectoriais, marketing institucional e territorial), por forma a dar corpo à ideia de cidade "Montijo,
Centro de Serviços da Área Oriental da Península de Setúbal", em tempo útil e de forma planeada.
Actividade complementar, a este nível, o comércio poderá e deverá constituir-se como um dos
catalisadores do desenvolvimento dos serviços na cidade e contribuir assim, directa e
ind irectamente, para o acréscimo da centralidade do Montijo no contexto da área oriental da
Península de Setúbal.
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"Apostar, com carácter prioritário, na qualidade ambiental da Cidade do Montijo"

A qualidade do ambiente é o reflexo de todos os sectores de actividade de uma comunidade e
está dependente de muitas das atitudes que tomamos diariamente. A sua consideração como uma
Grande Linha de Orientação do Quadro Estratégico de Intervenção do PEMO será, dadas as
circunstâncias, praticamente inevitável. O facto de a caracterização sectorial elaborada na primeira
fase do Plano ter revelado, entre várias insuficiências, a deficiente imagem urbana da cidade, a
existência de falhas no tratamento de efluentes das explorações suinícolas, a libertação de maus
cheiros junto da zona intertidal do Estuário do Tejo e junto às linhas de água devido à descarga de
efluentes industriais e urbanos sem tratamento prévio, a existência de redes de água de
abastecimento e esgotos antigas em alguns pontos, a má qualidade do ar devido à presença de
industrias de cortiça, mais torna evidente esta necessidade.
As fontes de poluição mais relevantes que afectam a qualidade ambiental da Cidade do Montijo
são, as descargas provenientes das suin iculturas e da floricultura, relacionando-se as restantes
com a actividade da indústria de abate e transformação de carne e da transformação da cortiça.
Ou seja, a situação ambiental da cidade dó Montijo apresenta, ainda por resolver, problemas
básicos que se prendem, principalmente, com áreas do saneamento básico urbano e com o tipo
de actividades económicas que se desenvolvem no respectivo concelho. A reunião destes factores
implica a existência de uma fraca qualidade ambiental que e reflecte em várias vertentes, já
referidas. Apesar de haver um retrocesso da função industrial na cidade, existem ainda numerosas
indústrias que necessitam de reconversão ao nível do tratamento de efluentes e resíduos ou de relocalização em Parques Industriais dotados de infraestruturas adequadas.
O reforço previsto da função urbana (resultante da intervenção manifesta do executivo camarário
de proceder a um processo de urbanização baseado em elevados padrões de qualidade) só pode
ser atingido se o Montijo se dotar de uma qualidade ambiental que seja atractiva aos indivíduos.
Ao nível do pais e da União Europeia está a ser desenvolvido um grande esforço de integração da
política de ambiente nos cinco sectores alvo apontados no Programa da União Europeia de
Política e Acção em Matéria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (indústria, transportes,
energia, agricultura e turismo). Este programa refere uma série de objectivos que, por sua vez. se
reflectirão ao nfvel das políticas sectoriais e de ambiente e consequentemente ao nível do
desenvolvimento das actividades produtivas e das medidas da administração regional e local.
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[

A resolução das graves questões ambientais que se colocam ao Montijo não poderá deixar de
representar a principal preocupação da Cidade a curto prazo uma vez que compromete qualquer
outro dos Grandes Objectivos para o futuro da Cidade.
A sua inclusão como Grande Linha de Orientação Estratégica para o desenvolvimento da cidade é
por isso não só plenamente justificada como imprescindível.
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3.2. VECTORES ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO

3.2.

VECTORES ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO

A importância que cada Domínio ou Sector da vida da Cidade assume no seu processo de
desenvolvimento, será com certeza diferente de acordo com as Grandes Linhas Estratégicas
definidas para orientar o respectivo processo de desenvolvimento. Assim, um dos passos com
natureza

claramente estratégica neste estudo, será o da selecção

dos Vectores de

Desenvolvimento que permitirão contribuir de forma mais eficaz para os Grandes Objectivos
traçados para a cidade do Montijo, procedimento que passaremos a descrever neste capítulo do
trabalho.
O diagnóstico permitiu identificar os seguintes vectores de desenvolvimento da Cidade do Montijo:
a) habitação; b) serviços e equipamentos colectivos; c) transportes e acessibilidades; d)
saneamento básico; e) fileira da cortiça; f) produção e transformação de carnes; g) floricu ltura; h)
comércio; i) infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio à actividade económica; j)
planeamento urbano; k) ordenamento urbano; 1) plano municipal de ambiente; m) administração
municipal; n) gestão dos serviços urbanos e o) partenariado local e regional.
Tendo em conta este conjunto de Domínios Estratégicos, optámos por construir uma matriz de
contributo ou de impacte desses Domín ios nas Grandes Linhas de Orientação definidas. O
somatório dos impactes em coluna, permitirá hierarquizar os Domínios de acordo com a sua
importância relativa para o desenvolvimento do Montijo segundo a estratégia delineada com a
definição das Grandes Linhas de Orientação Estratégica.
A pergunta e a chave da pontuação utilizada para valorar os diferen tes domínios, foi a seguinte:
Em que medida o Domínio contribui para a obtenção ou prossecução da Grande Linha de
Orientação Estratégica do Desenvolvimento do Montijo ?
5 pontos - contributo decisivo para a obtenção ou prossecução da G.l.O ..
3 pontos - contributo importante para a obtenção ou prossecução da G.L.O ..
1 ponto - contributo fraco para a obtenção ou prossecução da G. L.O..

O pontos - Sem contributo.
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Como resultado da análise efectuada surge a seguinte selecção de Vectores Estratégicos de
Desenvolvimento e respectiva hierarquização:
1 - Planeamento Urbano
2 - Partenariado Local e Regional
3 - Serviços e Equipamentos Colectivos
4 - Saneamento Básico
5 - Comércio
6 - lnfraestruras, Equ ipamentos e Serviços de apoio à Actividade Económica
7 - Ordenamento Urbano
8 -Administração Municipal

Salienta-se o seguinte:
•

Os Vectores mais valorados não dizem respeito a sectores de actividade económica mas sim
a actuações de organização do crescimento esperado;

•

As actividades económicas mais importantes para a obtenção do modelo previsto inserem-se
na sua totalidade no sector terciário (comércio e serviços);

•

A resolução dos problemas de saneamento básico é uma questão fundamental para a
possibilidade de prossecução do modelo definido uma vez que está na base dos graves
problemas de poluição que a cidade enfrenta;

•

Ambiente, ordenamento e gestão urbanos constituem as grandes áreas temáticas que
deverão sofrer um maior investimento em termos do desenvolvimento da cidade do Montijo.

Nas páginas seguintes indicaremos sumariamente o que entendemos por cada um dos Vectores
Estratégicos de Desenvolvimento seleccionados no âmbito doa elaboração deste Plano.
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"Serviços e Equipamentos Colectivos"

Tanto os serviços pessoais e de apoio à actividade económica, como os de carácter social
prestados nos equipamentos colectivos constituem um vector estratégico na medida em que são
um contributo decisivo para que a cidade do Montijo se afirme como centro de serviços e como
espaço de urbanidade por excelência da área oriental da Península de Setúbal, ideias contidas
nas grandes linhas de orientação estratégica deste Plano.
A eleição deste vector traduz-se na valorização do nível hierárquico supraconcelhio e na
diversificação funcional dos equipamentos colectivos enquanto parâmetros fundamentais para
balizar as opções estratégicas e os critérios de investimento. Embora o acesso da população aos
serviços básicos e de nível concelhio, bem como a sua qualidade devam constituir um objectivo
equacionado no âmbito da política municipal de desenvolvimento - tanto mais que se verificam já
situações de carência assinaláveis em quase todos os domínios - é a aposta nos equipamentos
colectivos de carácter estruturante, isto é, que pelo seu nível hierárquico e de especialização são
capazes de gerar centralidades e contribuir para o reposicionamento na rede urbana, que se
considera estratég ica no caso da Cidade do Montijo.
Tradicionalmente importante centro de serviços de apoio à actividade económica de âmbito local e
regional , atestado pelo conjunto de associações de carácter empresarial e sindical localizadas na
cidade e pelo número de eventos e certames de promoção económica que aí se rea lizam, o
Montijo deverá reforçar esta faceta, alargando o seu âmbito aos serviços de carácter colectivo de
nível regional.
Os impactos da assumpção deste vector estratégico na cidade do Montijo contribuirão
indissociavelmente para a elevação da qualidade de vida da população residente não só na
Cidade mas em toda a área oriental da Península, o que re força a sua pertinência e implica o
envolvimento de um leque alargado de actores, designadamente daqueles cuja esfera de
actuação ultrapassa e/ou é exterior à Cidade.
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"Saneamento Básico"

O presente vector estratégico, resultante da defin ição das Grandes Linhas de Orientação previstas
para a cidade do Montijo ("Apostar, com carácter prioritário, na qualidade ambiental da cidade do
Montijo") e das Especializações Funcionais da Cidade do Montijo, intimamente associada à
existência de problemas básicos que se pretendem, principalmente, com áreas do saneamento
básico urbano e também industrial derivado do tipo de actividades económicas, geradoras de
poluição, que se desenvolvem no concelho respectivo.
Apesar de se registar algum retrocesso da função industrial, verifica-se ainda uma grande
importância da produção animal na economia local (fileira da produção, abate e transformação de
carne sufna), a importância crescente das culturas florícolas, o aumento da construção civil e o
crescimento do sector terciário (comércio por grosso e retalho). As actividades económicas e
também a função residencial produzem resíduos (urbanos, efluentes líquidos e gasosos) que
necessitam de tratamento adequado. Neste contexto, o vector estratégico em apreciação destinase a resolver problemas existentes (função "preventiva"}, relacionadas com o desejado reforço da
atractividade do Montijo. Para evitar o desenquadramento com outras áreas relacionadas com
ambiente, no seu todo, o vector estratégico" Saneamento Básico" deverá estar incluído num leque
mais vasto de medidas e acções desejavelmente de carácter preventivo e que poderão ter a sua
expressão na elaboração de uma Agenda XXI para o Município.
A resolução das questões do saneamento básico da cidade deverão ter um carácter prioritário, uma
vez que comprometem o desenvolvimento dos restantes vectores estratégicos aqui determinados.
Sendo um vector transversal a todos os outros, o ambiente deve estar sempre presente no
desenvolvimento e elaboração das políticas sectoriais e das medidas e acções do executivo camarário.

"Comércio"

A actividade comercial tradicional é hoje indissociável do prestígio urbanístico das áreas urbanas
onde se insere. A acessibilidade e qualidade urbanística das áreas centrais das cidades,
normalmente coincidentes com os respectivos núcleos históricos, têm vindo a proporcionar
condições de acesso e uma qualificação ambiental que permitem ao comércio tradicional
conseguir concorrer com as modernas superfícies comerciais em espaços fechados. Por outro
lado, a revitalização dos centros históricos tem recebido por parte da actividade comercial um
contributo indispensável para a sua concretização.
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O consumo individual constitui hoje uma das actividades urbanas por excelência. Com efeito, a
cada vez maior especialização da oferta comercial, como resultado da crescente importância de
procuras específicas e de qualidade, tem contribuído para uma diferenciação crescente entre as
cidades, tornando-se factor decisivo da qualificação urbana e consequentemente da respectiva
capacidade competitiva.
A elevação dos níveis de urbanidade da cidade do Montijo passa inevitavelmente pelo crescimento
e qualificação do seu aparelho comercial que deverá, por sua vez, contribuir para a valorização
urbanística e prestígio da zona central da cidade.
O Estudo Global de Urbanismo Comercial do núcleo central da cidade do Montijo, elaborado no
âmbito do Projecto de Urbanismo Comercial do programa PROCOM, deverá constitu ir peça
fundamental no sentido da modernização do comércio tradicional da cidade e de revitalização do
seu centro histórico.
O desenvolvimento do comércio deverá, no entanto, ser pensado e programado muito para além
desse espaço. Efectivamente, a elevação dos padrões de qualidade de vida da popu lação
residente na cidade, passa pela possibilidade de acesso a uma gama muito diversificada de
produtos e por uma possibilidade alargada de tipo e localização dos estabelecimentos que os
podem fornecer.
O alargamento da actual área de influêncía da cidade, no sentido de que esta se venha a constituir
como o principal centro urbano da área oriental da Península, (concelhos do Montijo e Alcochete e
parte dos de Palmela e Moita), será também tarefa que em muito dependerá da capacidade revelada
pelo sector comercial do Montijo em diversificar e qualificar a oferta colocada à disposição.
Evidentemente que no contexto esperado de crescimento populacional relativamente acentuado, o
surgimento de espaços comerciais de grandes dimensões será inevitável, e até desejável para
acentuar a centralidade sub regional pretendida para o Montijo. O seu desenvolvimento poderá, no
entanto, não se man ifestar demasiado inibidor do crescimento do comércio tradicional que detém
neste momento cond ições de desenvolvimento para áreas não directamente concorrenciais com
esse tipo de estabelecimentos comerciais.
O desenvolvimento comercial constituirá pois um dos principais vectores estratégicos no sentido
da obtenção dos grandes objectivos traçados para o futuro da cidade, nomeadamente no que
respeita á criação de uma imagem de qualidade capaz de atrair para a cidade actividades que lhe
propiciem o tipo de desenvolvimento desejado.
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"Infraestruturas, equipamentos e serviços de apoio à actividade económica"

O diagnóstico rea lizado ao longo das diferentes fases do Plano, salienta de forma bastante
particular o impacto, previsível, que ao nível do tecido produtivo local irá ter o novo
posicionamento geo-económico do concelho, e da cidade em particular, no contexto da região
metropol itana, decorrente das novas condições de acessibilidade sub-regional e regional.
A reformulação, gradual, da estrutura produtiva urbana, será um dado adquirido no médio / longo
prazo. Assim, no que diz respeito às políticas locais para o desenvolvimento económico, a questão
coloca-se, de modo peculiar, na forma de aproveitamento destas novas características de inserção
regional do concelho, donde destacamos as condições da envolvente ao funcionamento e
acolhimento de novas empresas. Condições que promovam um melhor relacionamento das
empresas com

os circuitos de informação e de relacionamento com o exterior (da própria

empresa e do concelho e região), uma melhor forma de contacto com as condições do mercado,
e, ainda, uma forma mais capaz de promoção da cidade, da sua economia e das suas
potencialidades. A criação de um sector de serviços que permita a cidade evolu ir na hierarquia de
funções económicas desempenhadas e, assim, reforçar as condições de dinamização e
atractividade empresarial, deverá constituir também uma importante área de intervenção das
políticas locais de desenvolvimento.
Neste contexto, as Infraestruturas e os equipamentos de apoio à actividade económica, por um
lado, e os Serviços de apoio às empresas, por outro, surgem como importantes componentes para
a formação de um nova configuração económica do concelho do Montijo e por isso, deverão
merecer uma particular atenção na implementação da estratégia de desenvolvimento no quadro
do Plano Estratégico de Desenvolvimento da cidade.
No que se refere às Infraestruturas e aos equipamentos de apoio à actividade económica, o
concelho apresenta uma posição debilitada; acolhendo a realização de importantes certames e
iniciativas no domínio das actividades primárias, e de importância regional e nacional, (caso da
Bolsa do Porco), a cidade dispõem de fracas condições logísticas para a realização de exposições
e mostras de actividades e produções locais e regionais. Também no que se refere a espaços
privilegiados e devidamente infraestruturados para a localização industrial, a situação do Montijo é
de carência que deverá ser resolvida a curto-prazo.
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Quanto ao sector dos Serviços de apoio às empresas, a respectiva dinamização e
desenvolvimento é, no contexto do funcionamento das economias urbanas e em particular das
metropolitanas, uma condição fundamental para a qualificação económica, social e funcional do
concelho e da cidade.

"Planeamento Urbano"

A Cidade do Montijo tem tido, até recentemente, um desenvolvimento urbano marcado pelo ritmo
de instalação e pelos níveis de exigência em espaço e mão-de-obra das actividades económicas
que ai se foram localizando. Este foi um processo que, apesar de marcar fortemente a estrutura, a
imagem e a qualidade ambiental da Cidade, se prolongou por várias dezenas de anos e foi sendo
absorvido e apropriado, sem grandes rupturas, pelo próprio tecido urbano. Só assim se pode
compreender que a Câmara Municipal, enquanto orgão com competências directas no domínio do
ordenamento do território e planeamento urbano, não tenha sentido necessidade de elaborar
instrumentos de ordenamento que estabelecessem um modelo de crescimento urbano e
definissem normas para regular direitos e obrigações dos intervenientes na Cidade.
Efectivamente, a dinâmica instalada, embora criasse graves problemas no domínio ambiental, não
gerava, ao nível da organização do espaço urbano, preocupações que não fossem possíveis de
resolver através da gestão urbanística corrente.
A situação com que a Câmara Municipal agora se confronta é radical mente distinta. Em muito
pouco tempo, a Cidade do Montijo passa de um estatuto de sede político-administrativa de um
concelho pouco populoso e enraizado num passado rural e industrial para um centro urbano
plenamente integrado na Área Metropolitana de Lisboa. Esta transformação, decretada
subitamente e com efeitos que dependeram, no essencial, dos escassos anos de construção da
Ponte Vasco da Gama, traz para cima da mesa novos desafios e novas necessidades para a
Cidade que não se compadecem com as "formas de fazer" até aqui instau radas.
É neste contexto e com esta consciência que deve ser equacionado o novo papel a desempenhar

pela administração pública local. Uma administração que, para afirmar a Cidade, torná-la
competitiva e capaz de disputar um lugar de destaque no espaço da AML, passa a ter um
protagonismo bem como um nível de responsabilidades e de exigências que exige a
implementação de mecan ismos e instrumentos de actuação apropriados.
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Para dar resposta a estas exigências, o reforço da capacidade de planeamento e de gestão da
autarquia constitui-se como uma questão central e estratégica. Efectivamente, a actual estrutura
técnica da Câmara Municipal e os respectivos modelos de funcionamento dificilmente poderão
oferecer resposta a uma dinâmica que induzirá pressões urbanísticas enormes. Da mesma forma,
a ausência de instrumentos de planeamento e ordenamento para a Cidade não se compadece
com a conflitualidade de interesses que estarão brevemente em jogo e relativamente aos quais a
Câmara Mun icipal deverá ter uma posição muito firme.
O planeamento ambiental, nomeadamente ao nível do saneamento básico e das poluições, o
planeamento de transportes, o planeamento da habitação, o planeamento de actividades como a
cultura ou o desporto, o ordenamento paisagístico, o ordenamento da circulação, etc. , são
exemplos de áreas que ganharam grande pertinência com o actual quadro urbano da Cidade e
que exigem da Câmara Municipal a adopção de políticas específicas e integradas.
Nessa medida , um intenso reforço e alargamento da actividade de planeamento reveste-se,
portanto, de uma importância crucial no quadro de uma estratégia de afirmação da Cidade do
Monitijo enquanto centro urbano modern izado e capaz de responder às necessidades de habitat
de uma capital nacional.

"Ordenamento Urbanístico"

A Cidade do Montijo, enquanto espaço urbano, constitui-se, no essencial , como uma ocupação
consolidada e estruturada. Com um perímetro urbano contido e alguns factos urbanos com
qualidade pontuando a Cidade, esta permite uma leitura que se caracteriza pelo equilíbrio.
Contudo, sinais de conflitualidade já são evidentes. dos quais podemos desde já assinalar como
debilidades de grande expressão ao nível urbano, as questões ambientais bem como a circulação
e estacionamento. A tradição industrial do aglomerado e a evolução que os sectores dominantes
têm observado conduziu também à criação de rupturas no tecido urbano por via do abandono de
grandes áreas no miolo da Cidade.
Esta abordagem sumária da Cidade serve apenas para, face ao ritmo e pressões de urbanização
que já se vislumbram, entender o contexto urbano em que esta se vai desenvolver e as ameaças
de desqualificação em presença. Efectivamente, estas já foram identificadas e consistem nas
seguintes referências:
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•

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 equ ipamentos, 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 urban ístico, e sua substituição por novas
tipologias conduzindo à criação de descontinuidades e alterações à morfologia e imagem de
ocupação tradicional.

•

Abandono e degradação do tecido antigo da cidade por envelhecimento da população e
dificu ldade 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.

Neste contexto, consideramos que, face ao desafio que se coloca à Cidade de se afirmar como
um centro qualificado e participante activo da oferta urbana da Área Metropolitana de Lisboa, as
questões associadas ao ordenamento se colocam com grande premência.
Para além de ser um imperativo de funcionamento e organização de um sistema vivo que é a
cidade, o ordenamento, hoje, é indissociável da qualidade do ambiente urbano. E a qualidade da
imagem urbana é, para o futuro do Montijo, uma exigência decisiva para a prossecução da sua
aposta de afirmatividade.
Aproveitar as suas mais-valias locacionais e paisagísticas, investir na adequação da imagem
urbana a uma procura actual de cariz urbano, salvaguardando, simultaneamente, a sua
identidade, resolver os problemas infraestruturais, de rede viária, de saneamento básico e de
equipamentos colectivos, assegurar a fluidez da circulação, afectar áreas para a localização de
novas indústrias e reconverter as existentes, valorizar o espaço público, etc., são questões
determinantes para que, a prazo, o Montijo seja reconhecido como centro urbano qualificado,
capaz de satisfazer as necessidades de habitat das populações residentes mas também de
competir no seio da Área Metropolitana de Lisboa nos domínios da procura residencial e da
localização de empresas.
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Esta é, por isso, uma área estratégica a considerar no âmbito do Plano que, uma vez que depende
directamente das competências municipais, envolverá muito activamente o Executivo Camarário
na sua dinamização.

"Administração Municipal"

As características da gestão e administração das cidades, constituem-se cada vez mais como
factor decisivo para a respectiva capacidade competitiva na atracção de população, actividades
económicas e investimentos públicos. Tal facto deriva, por um lado, da qualidade e graus de
eficiência e eficácia que os serviços urbanos são capazes de proporcionar a residentes e
empresas, e por outro, dos resultados conseguidos ao nível do ambiente e ordenamento do
território.
A actual estrutu ra de gestão e administração da cidade do Montijo, baseia-se quase
exclusivamente numa única entidade, a Câmara Municipal (e Serviços Municipalizados). O
Montijo, com uma importância político - administrativa que não ultrapassa a concelhia, embora
disponha de uma área de influência que já se estende por um território bem mais extenso que o do
município, não dispõem praticamente de orgãos descentralizados da administração central ou de
âmbito regional. Esta situação não favorece a criação a curto prazo de uma estruturação
institucional que contribua para o reforço de uma administração urbana que terá que responder
sob pressão do tempo a um conjunto importante de problemas determinantes para o futuro da
cidade.
O fortalecimento da dimensão e estrutura orgânica da Câmara Municipal, constituirá factor
imprescindível para a obtenção do desiderato referido, mas claramente insuficiente para assegurar
a prática de uma gestão urbana nos moldes de modernidade e eficiência que as cidades hoje
necessitam.
Para além da necessidade de uma correcta articulação institucional para a gestão da cidade, a
dimensão e grau de dificuldade dos problemas a enfrentar, levará inevitavelmente a uma
descentralização das entidades que dírectamente executarão os serviços urbanos, e como tal
parece-nos importante que as parcerias com o sector privado venham a possuir um peso bastante
superior ao que dispõem actualmente e que se resume quase exclusivamente ao tratamento dos
resíduos sólidos.
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A administração municipal assume, no contexto actual, uma importância determinante para o seu
futuro, não apenas como fornecedora das condições de base para a actuação dos factores de
desenvolvimento previsíveis mas principalmente como vector estratég ico para o desenvolvimento
pretendido.

"Partenariado local e reg ional"

O futuro da cidade do Montijo passa, não apenas pela capacidade da autarqu ia local em promover
e realizar iniciativas conducentes a um estatuto desejado de cidade, mas em particular pela
capacidade que, num primeiro nível, os agentes locais e, num segundo nfvel, os agentes locais e
regionais, conseguirem imprimir no sentido de, em conjunto e sobre plataformas mais ou menos
institucionalizadas, implementarem estratégias que concorram para os grandes objectivos de
desenvolvimento urbano definidos pela e para a cidade.
Do ponto de vista da representatividade institucional, o Montijo apresenta uma situação
diferenciada consoante os sectores da vida local, destacando-se contudo nas instituições do
domínio económico, onde se encontram algumas Associações Sectoriais, o Centro de Emprego, a
Bolsa do Porco, o Centro Tecnológico da Cortiça, e algumas empresas de dimensão considerável.
No âmbito sócio-cultural, a Escola Profissional, as Escolas Secundárias, as IPSS e as
Associações Recreativas, constituem um quadro institucional que permitirá a construção de
sinergias em termos de projectos e de iniciativas para o desenvolvimento e animação da cidade.
Também de um ponto de vista sub-regional e regional (no contexto da AML), o Montijo deverá
explorar as potencialidades oferecidas pela capacidade institucional localizada nos espaços
envolvente e com os quais a cidade se articula prioritariamente (destaque para os domínios dos
transportes, do sector industrial, e do ambiente).
O envolvimento, num quadro de parcerias entre actores locais e regionais, no fu turo da cidade
deve, contudo, ser desenvolvido com base em iniciativas de concertação de interesses e num
comprometimento em projectos concretos, pelo que a fase de implementação do Plano
Estratégico e a mobilização para a realização dos projectos definidos, poderá constituir um
momento que promova esta forma de articulação entre entidades locais e regionais
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3.3.

OBJECTIVOS DO PLANO ESTRATÉGICO DO MONTIJO

3 .3. O BJECTIVOS DO P LANO ESTRATÉGICO DO MONTIJO

Seguidamente, identificam-se os objectivos a atingir com o Plano Estratégico da Cidade do
Montijo.
Como veremos a sua identificação resultou directamente do cruzamento entre as Grandes Linhas
de Orientação anteriormente definidas, e os Vectores Estratégicos de Desenvolvimento
seleccionados no capítu lo anterior. Trata-se, no fundo de garantir que os objectivos do plano
contribuam directamente para o Modelo da Cidade pretendido, baseando-se nos Vectores
Estratégicos de Desenvolvimento da Cidade identificados.
A rede de objectivos agora proposta deverá , uma vez aprovada pela Câmara Mun icipal do Montijo,
enquadrar, na fase seguinte do trabalho, os projectos e acções que irão compor este Plano
Estratégico.
Assim, apresentamos um quadro com a identificação dos objectivos

e após isso uma melhor

discriminação do que entendemos por cada um deles.
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Dotar ·a cidade do Montijo de equipamentos e serviços colectivos de âmbito regional. e sub-regional (saúde, ensino, cultura e desporto).
Afirmar a Cidade do Montijo como centro de referência cultural de nível supra-municipal
Reforçar as redes de equipamentos de prestação de serviços básicos à população.

•
SANEAMENTO

•·

Garantir a qualidade dos serviços de abastecimento de água à população, drenagem de efluentes domésticos e recolha e transporte de
resíduos urbanos.
·

•

Reduzir para os níveis regulamentados as emissões gasosas e os
efluentes líquidos provehientes da actividade industrial e agropecuáría.
Assegurar, a curto prazo, o· tratamento adequado de efluentes e
resíduos urbanos e industriais.

locentivar a instalação de novas unidades comerciais na cidade.
Promover a especialização e modernização do comércio retalhista da cidade.
Promover a qualificação do comércio e da zona comercial do centro da cidade.

Reforçar a dotação de equipa.mentos e as estruturas locais de apoio à actividade económica
Desenvolver os serviços de apoio à actividacie económica.

•

Qualificar os espaços industriais .

•
•
•

Reforçar as estruturas de planeamento da cidade.
Melhorar as condições de acessibilidade a Lísboa e <loncelhos vizinhos.
Promover e implementar instrumentos de Planeamento Urbano.

•

Implementar a Agenda XXI Local.

•
•
•
•
· •

Promover e implementar instrumento·s de Ordenamento Urbanístico.
Desenvolver e qualificat o parque habitacional.
Melhorar as c,o ndições de circulação i:io interior da cidade.
Qualificar urbanísticamente o centro da cidade. ·
Criar condições para a instalação de grandes equipamentos colectivos,

•

Promover a relocalização das unidades industriais no· exterior da
cidade.
Implementar a estrutura verde urbana prevista no PDM.
Promover a valorização ambientar e paisagística da zona
ribeirinha.

•
•

.

ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL .

•
•
•

Reforçar a estrutura da Câmara Municipal.
Reforç~r a capacidade técnica da Câmara Municipal.
Reforçar .o protagonismo da Câmara Municipal no âmbito regional.

PARTENARIADO LOCAL IE
REGIONAL
"-'

•
•

Promover parcerias para o desenvolvimento de infraestruturas e equipamentos de carácter económico e·social. _
Promover a mobilização dos actores locais e regionais na dinamização do sector de serviços de apoio à actividade económica.
fv!obilizar os actor~s locais e regionais na implementação conjunta de projectos de carácter cultural e desportivo.
·

•

.

.

•

Promover a gestão integrada dos serviços urbanos da cidade.

•

Promover à articulação intermunicipal no domínio ambiental.

"Dotar a cidade do Montijo de equipamentos e serviços colectivos de âmbito regional e
sub-regional (saúde, ensino, cultura e desporto)"

Este objectivo concorre directamente para a emergência de condições de urbanidade e para a
afirmação da Cidade do Montijo como Centro de Serviços da Área Oriental da Península de
Setúbal, na medida em que uma oferta qualificada e especializada de carácter social tende a
constituir uma referência para esta parcela do território e a criar uma dinâmica urbana com efeitos
visíveis ao nfvel da sua atractividade.

"Afirmar a Cidade do Montijo como centro de referência cultural de nível supra-municipal"

Este objectivo decorre do reconhecimento da importância do domfnio cultural para a afirmação da
Cidade, quer pelo reforço da identidade sócio-cultural, quer pela visibilidade territorial que proporciona.
A Cidade do Montijo tanto pela sua dimensão populacional como pela perspectiva de
desenvolvimento urbano e de implantação de equipamentos culturais de suporte a uma dinâmica
supraconcelhia, para os quais existem já algumas intenções, surge actualmente como o único centro
urbano com capacidade para consubstanciar um projecto cultural de referência na Sub-região
A prossecução deste objectivo passa não só pela valorização de actividades culturais associadas
à história local mas principalmente pela real ização de acontecimentos inovadores e de relevância

no contexto das culturas urbanas.

"Reforçar a rede de eq uipamentos de prestação de serviços básicos à população"

Nos últimos anos, a relativa estagnação no que respeita à expansão e diversificação das redes de
equipamentos colectivos conduziu a uma situação deficitária, nomeadamente nas áreas da saúde
e cultura, caracterizada por uma oferta insuficiente e pouco qualificada. Uma boa cobertura e a
qualificação dos serviços e equipamentos sociais de nível local constituem condições
determinantes para garantir um nível adequado de qualidade de vida . A rede de prestação de
serviços básicos à população constitui um complemento essencial da função residencial, pelo que
a Cidade do Montijo não conseguirá exercer o seu poder de atracção e fixação populacional se
não reforçar o investimento neste domínio.
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"Garantir a qualidade dos serviços de abastecimento de água à população, drenagem de
efluentes domésticos e recolha e transporte de resíduos urbanos"

Significa garantir que a água de abastecimento para consumo humano chegue em quantidade
suficiente às torneiras das casas e que esta apresente os níveis de qualidade exigidos na nova Lei
da Água, o que implica uma manutenção eficiente das redes de distribuição e uma monitorização
da qualidade da água.
Significa ainda que cada casa é servida por uma rede de drenagem que canaliza os efluentes
domésticos para condutas que o conduzem à estação de tratamento e que a recolha e transporte
de resíduos urbanos é efectuada de forma eficiente e selectiva.

"Incentivar a instalação de novas unidades comerciais na cidade"

A estrutura do aparelho comercial e a respectiva actividade, constituem, respectivamente, uma
importante intra-estrutura e uma influente função, na animação sócio-económica e na construção
da imagem da cidade, factores dominantes na qualificação dos sistemas urbanos e na projecção
da cidade no seu exterior.
O desenvolvimento e modernização do tecido empresarial comercial local, através da localização
de novas unidades comerciais, assume, numa perspectiva de valorização da cidade e de
afirmação do Montijo na sua envolvente imed iata, uma posição estratég ica no conjunto dos
programas para a promoção dos níveis de urbanidade.

"Promover a especialização e modernização do comércio retalhista da cidade"

A aposta em transformar o Montijo numa cidade mais urbana e com capacidade de atracção subregional, passa bastante pela dinamização da actividade comercial. Esse impulso deverá ser dado
com base em dois factores:
a) a modernização do comércio mais tradicional, no sentido de garantir padrões de qualidade
quer ao nível do estabelecimento, quer dos produtos, quer da própria gestão empresarial,
compatíveis com o novo tipo de procura.
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b) a especialização da oferta, ún ica forma de corresponder a uma procura cada vez mais
específica e exigente e de criar condições de atractividade sobre uma área de influência que
se pretende crescente.

"Promover as qualificação do comércio e da zona comercial do centro da cidade"

Fundamental enquanto factor de criação de uma imagem de prestígio, qualidade e urbanidade
para o Montijo, a recuperação e vitalização do centro da cidade passará inevitavelmente pela
modernização e qualificação dos estabelecimentos comerciais aí instalados.
O programa PROCOM, através dos projectos especiais de urbanismo comercial, no qual o Montijo
se encontra empenhado, poderá constituir o catalisador necessário para o arranque das acções
conducentes à obtenção deste objectivo, mas um esforço suplementar por parte da Câmara em
termos da valorização urbanística da área, e dos comerciantes relativamente á modernização da
respectiva actividade, será com certeza necessário.

"Reforçar a dotação de equipamentos e as estruturas locais de apoio à actividade económica"

A reformulação da base económica da cidade, perspectivada num quadro de alteração das
economias metropolitanas e, no caso concreto do Montijo, no contexto de uma profunda alteração
do posicionamento da cidade na região de Lisboa, deverá passar pelo reforço das intra-estruturas
e equipamentos de apoio à eficiência empresarial, por forma a estimular e apoiar iniciativas de
reforço das actividades locais (formação, nomeadamente), acções de promoção e divu lgação,
bem como de acções de informação e sensibilização dos empresários.
A criação de espaços para a realização de encontros de carácter empresarial, e de amplos
espaços adequadamente equipados para a realização de feiras e exposições, constituirá, de entre
outros aspectos,

um importante passo para a resolução das carências que neste domínio o

Concelho e a cidade verificam, assim como para o aumento dos níveis de atracção da cidade
perante iniciativas empresariais externas.

61

"Desenvolver os serviços de apoio à actividade económica"
A reestruturação do tecido produtivo local, perspectivada pelo novo posicionamento geoeconómico do Montijo nas escalas sub-regional e regional, terá como factor principal as novas
forças de atracção que o território municipal, e da cidade, exercerá sobre novas actividades
produtivas. Uma atitude dos agentes locais (autarquia e associações sectoriais , nomeadamente)
com vista ao desenvolvimento do sector de serviços de apoio à economia, contribuirá para a
localização e desenvolvimento de novos sectores económicos na cidade, bem como para a sua
elevação na hierarquia funcional da sub-região.

"Reforçar as estruturas de planeamento da Cidade"
Pretende-se com este objectivo promover a dinamização da actividade de planeamento da Cidade
e chamar a atenção para a necessidade de:
a) Investir no reforço da capacidade de planeamento da autarquia local nomeadamente através
da criação de estruturas específicas no interior da Câmara Municipal (ex: Divisão de
Planeamento) e do recurso a consultores externos de apoio à actividade dessas estruturas.
b)

Incrementar a criação de outros orgãos de planeamento na Cidade, sejam eles dependentes
da Administração Central ou Local, ou ainda constituindo-se com estruturas mistas que
incluam também agentes privados e actores sociais da esfera económica, política, social ou
cultural da Cidade.

"Melhorar as condições de acessibilidade a Lisboa e concelhos vizinhos"
A construção da Ponte Vasco da Gama e respectivos acessos proporcionaram à Cidade do
Montijo reforçar a ligação a todos os concelhos limítrofes e assegurar a ligação Norte/Sul. A
cidade passou a usufruir de uma maior centralidade, não só em relação à região onde se insere,
mas também a nível nacional e internacional.
Face a este cenário, o Montijo tendencialmente reforçará a sua atractividade, não só a nlvel
residencial, como económico, social e cultural. Neste contexto, a Cidade terá de reforçar e
melhorar, por um lado, o actual sistema de transportes de ligação à outra margem do Tejo e aos
concelhos vizinhos e, por outro, as infraestruturas de transporte quer rodo-ferroviárias, quer
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fluviais no interior do concelho e Cidade. A constituição de estações intermodais de transporte
será particularmente importante na Cidade do Montijo.

"Promover e implementar instrumentos de planeamento urbano"

A enorme carência de instrumentos de suporte da política de gestão municipal para a Cidade
justifica a aposta, em primeira mão, na elaboração de diversas figuras de planeamento para a
Cidade. Cabem neste domínio tanto instrumentos integrados como os de política sectorial
nomeadamente nos dom ínios do comércio e serviços, da habitação, das infraestruturas, dos
transportes, etc , que tenham por objectivo a definição de uma estratégia de intervenção para a
Cidade bem como a programação de investimentos necessários à implementação desta
estratégia.

"Promover e implementar instrumentos de ordenamento urbanístico"
A grande pressão urbanística sobre a Cidade e a necessidade de organizar o tecido urbano,
assegurar o funcionamento das actividades nele implantadas, melhorar as condições de vida da
população e qualificar a imagem da Cidade justifica que, a par dos instrumentos de carácter
programático, se desenvolvam diversos instrumentos de ordenamento para a Cidade. Assim,
deverão ser elaborados instrumentos de delimitação e estruturação global do tecido, de desenho
urbano e de tratamento paisagístico com vista a garantir-se o crescimento harmonioso da Cidade
bem como a clarificação de direitos e responsabilidades da administração e particulares na
transformação do uso do solo.

"Desenvolver e qualificar o parque habitaciona l"

A habitação será o sector a ter uma procura mais imediata no processo de crescimento da Cidade
do Montijo. Simultaneamente, este é um sector que determina com muita peso o perfil e a imagem
da Cidade. Efectivamente, os padrões habitaciona is que se estabelecerem para o Montijo vão
condicionar o futuro da procura residencial e, por acréscimo, a imagem e a cultura urbana da
Cidade. A aposta na qualificação dos padrões de habitação surge, portanto, como uma exigência
primordial sob pena de assistirmos ao desenvolvimento de uma mancha de suburbanidade no
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Montijo. Encontrar mecanismos de participação activa da Cãmara Municipal neste domínio e de
intervenção partilhada com os agentes do sector é um objectivo crucial para a Cidade.

"Melhorar as condições de circulação no interior da cidade"

Um dos traços distintos da qualidade de vida proporcionada por uma cidade aos seus habitantes é
hoje as condições de circulação rodoviária e pedonal que uma cidade oferece no seu interior.
Este objectivo é fundamental para a estratégia da Cidade do Montijo. A construção da circu lar
externa à Cidade, proposta pelo PDM, torna-se imprescindível mas não resolve o problema na sua
totalidade. Toda a organização da cidade deverá encaminhar-se no sentido descrito.
A construção do novo terminal rodo-fluvial, será outro factor estratégico para o Montijo, levando
em conta que, a sua localização deverá ser num local de fácil acesso rodoviário, para transportes
públicos e privados, com condições de estacionamento.

"Qualificar urbanisticamente o centro da Cidade"

O Montijo possui um centro urbanisticamente consolidado. Este é um factor determinante para a
qualificação da vida urbana da Cidade no futuro. No entanto, este centro encontra-se actualmente
desajustado das exigências de uma Cidade que em breve terá um crescimento acelerado. Investir
na sua qua lificação e adaptação às exigências e necessidades de um centro urbano de maior
dimensão é, pois, um imperativo no quadro de uma estratégia de ordenamento para o Montijo. Em
causa estarão, entre outras, as questões associadas à circulação e estacionamento, à
modernização do comércio, à valorização do espaço público, à qualificação da imagem do
edificado, à relocalização de equipamentos e actividades económicas. O centro da Cidade,
assumido como ponto de confluência das várias dinâmicas da Cidade e espaço representativo da
sua cultura urbana exige uma aposta, não só nas suas condições para comportar essa função,
como na sua capacidade de afirmação e projecção de uma imagem de qualidade.
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"Criar condições para a instalação de grandes equipamentos colectivos"
A consolidação da Cidade do Montijo como centro de referência sub-regional ao nível dos
equipamentos colectivos passa não só pela definição das apostas estratégicas e das características
tipológicas dos equipamentos mas também pela criação de condições para a sua instalação.
Tendo em conta o carácter estruturante deste tipo de equipamentos, torna-se essencial ao nível
dos Planos Municipais de Ordenamento do Território definir á reas de localização garantindo,
assim, a disponibilidade de terrenos em locais estratégicos do ponto de vista da sua natureza e
dos impactos que gera na vida da cidade em articulação com outras funções urbanas.
A existência de espaços disponíveis para este fim é ainda um factor importante para a mobilização
das entidades interessadas e para o desencadear do processo de captação de investimentos.

"Reforçar a estrutura da Câmara Municipal"
A cidade tornou-se hoje um espaço complexo que exige uma gestão cada vez mais profissionalizada
Os ambiciosos objectivos de crescimento e desenvolvimento pretendidos para o Montijo exigirão uma
administração que possa corresponder aos desafios que se colocarão a curto prazo. A estrutura
administrativa hoje existente, a Câmara Municipal, não possui a dimensão suficiente nem uma
orgânica apropriada para responder de forma ajustada às questões que se lhe depararão.
Assim, o crescimento quer em termos físicos quer funcionais da Câmara Mun icipal não deixará de
ter que constituir uma acção imprescindível para alcançar os objectivos de qualificação e
crescimento da cidade pretendidos para o médio longo prazo.

"Reforçar a capacidade técnica da Câmara Municipal"
Particularmente importante, quando se pretende acrescer os níveis de resposta da gestão e
admin istração municipais, é obviamente o reforço da capacidade técnica da Câmara Municipal.
Esta capacitação técnica, para os desafios da urbanização e desenvolvimento da cidade do
Montijo, passa sobretudo por um reforço da estrutura orgânica da Câmara Municipal de caracter
técn ico e respectivo preenchimento em termos de meios humanos qualificados, e pela
modern ização e reforço do equipamento disponível.
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"Reforçar o protagonismo da Câmara Municipal no âmbito regional"
Cidade com uma importância económica e funcional superior à administrativa , o Montijo tem,
talvez por esse motivo, desempenhado um papel relativamente discreto no âmbito das decisões
de caracter regional. A existência de associações de índole económica de âmbito nacional, têm
conferido à c idade um maior protagonismo do que a nível regional.
A maior integração funcional do Montijo na área metropol itana de Lisboa conferirá ao concelho e
cidade uma outra posição e necessidade de participar nas decisões quer em termos gerais digam
respeito à grande Lisboa. A assumpção de um ma io r protagonismo nas estruturas políticas e
técnicas da administração central regionalizada ou das associações supra municipais abrangidas
pela região, tornar-se-á por isso imprescindível.

"Promover parce rias para o desenvolvimento de infraestruturas e equipamentos de ca rácter
económico e social"
A concretização da ideia de cidade consubstanciada nas grandes linhas de orientação estratég ica
deste Plano, tanto mais que ultrapassa a escala local, impõe a mobilização de um conjunto
alargado de actores para a participação efectiva em projectos comuns.
Mais do que mera cooperação, trata-se de instituir uma prática de co-responsabilização entre
parceiros que garanta a adequação e o sucesso das intervenções para o desenvolvimento e a
projecção da Cidade.
Existe já a lguma experiência de parcerias nos dom ínios económico e social que importa alargar e
reforçar.

"Promover a mobilização dos actores locais e regionais na dinamização do sector de
serviços de apoio à actividade económica"
O desenvolvimento do sector de serviços na cidade do Montijo à semelhança do sucedido noutros
centros urbanos metropolitanos, vem sendo referido no Plano, como uma das áreas de
intervenção prioritária junto das actividades económicas. Embora se possa esperar que este
desenvolvimento se procederá de forma natural, através do desenvolvimento da respectiva
procura,

uma iniciativa proactiva da entidades locais, no sentido de criarem condições
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estimulantes para a respectiva localização, seu acolhimento e promoção, deverá ser desenvolvida,
no sentido de reforçar e orientar em termos sectoriais e de ordenamento esta tendência.

"Mobilizar os actores locais e regionais na implementação conjunta de projectos de
carácter cultural e desportivo"

Este objectivo decorre do interesse em concretizar e desenvolver um projecto cultural comum,
para a Cidade do Montijo, de âmbito sub-regional.
A sua prossecução passa pela promoção de formas eficientes de associativismo, pela melhoria
das formas de articulação institucional das entidades públicas locais e regionais e pela criação de
plataformas de cooperação entre os actores vocacionados directa e indirectamente para a
actividade cultural e desportiva.

"Reduzir para níveis reg ulamentares as emissões gasosas e os efluentes líqu idos
provenientes da actividade industrial e agro-pecuária"

As emissões de efluentes e gasosos estão regulamentadas pela legislação e por esse motivo
devem ser efectuados todos os esforços no sentido do cumprimento da referida legislação, que
estabelece os regimes de protecção e controlo de qualidade do ar, da água e do solo (ao nível das
emissões, concentração no meio, valores guia e valores limite).
A qualidade ambiental, e logo as potencialidades de desenvolvimento da cidade estão bastante
dependentes dos resultados que se conseguirem neste âmbito, uma vez que é bastante
contrastante a pretensão da qualificação urbana. Com a simples inalação do ar na cidade e
envolvente derivado à sua poluição proveniente directamente das explorações agro-pecuárias ou
da deposição de detritos no esteiro, facto particularmente sentido na maré-baixa.
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"Assegurar, a curto prazo, o tratamento adequado de efluentes e resíduos urbanos e
industriais"
É essencial, para a recuperação da qualidade ambiental da Cidade do Montijo, o pleno
funcionamento de Estações de Tratamento de Aguas Residuais (urbanas e industriais) previstas.
Só assim se poderá reduzir o impacte negativo causado pela drenagem de efluentes não tratados
para o Estuário do Tejo e solo. Relativamente aos resíduos urbanos, dado estar já em
funcionamento o aterro intermunicipal para onde são transportados os resíduos, importa
direccionar a atenção para a questão relacionada com os resíduos industriais dado que não é
totalmente conhecida a qualidade e quantidade destes resíduos, facto que dificulta a avaliação dos
potenciais riscos ambientais e consequentemente um tratamento adequado.
Refira-se, a título de exemplo que, segundo o D.L. nº 152/97 de 19 de Junho, a CMM deverá
adoptar as med idas 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
efectuado quando aquelas águas se submeterem a um tratamento mais rigoroso, satisfazendo as
condições previstas na alínea B do Anexo I daquele diploma.

"Qualifica r os espaços industria is"
Os actuaís espaços com funções de localização industrial, inseridos no perímetro urbano,
apresentam um significativa ocupação industrial, e com empresas com importante significado
económico para a cidade e para o concelho. Contudo caracterizam-se por a lguns conflitos
estabelecidos com o tecido urbano circundante: nos acessos, na imagem, na impossibilidade da
sua expansão e na poluição criada.
A respectíva qualificação, através de um investimento pesado em termos de intra-estruturas,
constitui na situação concreta da cidade, uma acção com impactes muito além dos respectivos
espaços, respondendo, nomeadamente, a imperativos de qualificação ambiental da cidade que já se
fazem sentir. A implementação de medidas de acompanhamento do desenvolvimento da actividade,
com vista à não intensificação da acupação destes espaços, deverão também ser tomadas
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" Implementar a Agenda XXI Local"

As Agendas 21 Locais surgem dado o carácter globa l dos problemas ambientais e o carácter
local inerente a qualquer plano, programa ou política tendo em vista o desenvolvimento

sustentável

(Rodrigues,

1997).

Ou

seja,

qualquer

intervenção

humana

com

vista

ao

desenvolvimento deve ser predominantemente local, o que se traduz pelo conhecido mote "Pensar
globalmente actuando localmente", ideia expressa no capítulo 28 da Agenda XXI, que foca o
importante papel dos governos locais para atingir os objectivos específicos da Agenda XXI, assim
como para atingir o objectivo da sustentabilidade. Os governos locais, dado que estão mais
próximos dos cidadãos, são determinantes para a sua mobilização na

promoção do

desenvolvimento sustentável (UNCED, 1996 in Rodrigues, 1997).
A Agenda XXI não se substitui aos planos locais porque tem uma visão de longo prazo e de
sustentabilidade local (social, económica, ambiental e política).

"Promover a relocalização das unidades industrias no exterior da cidade"

O crescimento da função residencial (espaços de habitação, de equipamentos e de lazer) que a
cidade virá certamente a registar, obriga ao equacionamento da inserção de actividades
potencialmente conflituosas com aquele função no espaço da cidade, nomeadamente as
actividades industriais.
Paralelamente às iniciativas de qualificação dos espaços já hoje com uma forte localização
industrial, deverá ser equacionada a necessidade de criação de novos espaços para esta função e
funções similares, no exterior da cidade permitindo, por um lado, um melhor desenvolvimento das
actividades transformadoras e ,por outro, incentivando a relocalização de industrias que hoje se
localizam no interior do casco urbano.

" Implementar a estrutura verde urba na prevista no PDM"

A estrutura verde urbana prevista no PDM é um objectivo a preservar e implementar dado que,
associado à resolução das questões básicas ao nível do saneamento e outros factores de
degradação ambiental, contribuirá, de forma inequívoca, para elevar os níveis de qualidade
ambiental da Cidade do Montijo.
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1

Assim é determinante a concretização quer das grandes áreas (parques) e corredores verdes
previstos para o interior do perímetro urbano como o arranjo e tratamento de todos os espaços
livres públicos inseridos na malha urbana. Só assim o Montijo poderá no futuro apresentar
condições de atractividade comum a outros centros urbanos directamente concorrenciais.

"Promover a valorização ambiental e paisagística da zona ribeirinha"

As

zonas

ribeirinhas

das

cidades,

privilegiadas

por natureza,

tem

sido

descuradas

frequentemente. A valorização ambiental e paisagística da zona ribeirinha é, tal como a
implementação da estrutura verde urbana, um objectivo a preservar e implementar pois sem
dúvida contribuirá para elevar os níveis de qualidade de vida da população residente. Em nossa
opinião, esta beneficiação deverá sempre seguir a seguinte ordem de acções: despoluição do
esteiro, tratamento do espaço público ribeirinho e finalmente o desenvolvimento urbanístico e
funcional compatível.

"Promover a gestão integrada dos serviços urbanos da cidade"

Apenas uma gestão integrada dos serviços responsáveis pelos vários domínios de actuação da
Câmara com o serviço responsável pelo ambiente poderá efectivamente promover a integração,
de forma eficiente, das questões ambientais nas diversas actividades e decisões sectoriais e
assim contribuir para o melhor ambiente urbano

"Promover a articulação intermunicipal no domínio ambiental"

A articulação com os municipios vizinhos é essencial devido ao facto de os problemas ambientais
não conhecerem fronteiras, ou seja, o facto do município estar a contribuir para a despoluição de
um estuário onde são rejeitados os seus efluentes tratados terá um impacte muito menor se o
município vizinho não fizer o mesmo. Uma acção concertada entre os dois contribuirá
efectivamente de uma forma mais acelerada e eficiente para a melhoria da qualidade ambiental.
Assim o desenvolvimento de acções integradas na área ambiental, no âmbito da Associação de
Municípios do Distrito de Setúbal e mais concretamente com os municípios vizinhos da Moita,
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Alcochete e Palmela, parece-nos imprescindível e o ún ico caminho possível para obter os
resu ltados desejados pa ra a Cidade do Montijo.
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