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1. INTRODUÇÃO 



1. INTRODUÇÃO 

O relatório que agora se apresenta, corresponde à concretização da 3ª e última fase do Plano 

Estratégico da Cidade do Montijo, cuja iniciativa de elaboração pertence à respectiva Câmara 

Municipal. 

Destina-se a possibilitar a discussão final, conducente à formalização do trabalho. 

Tem, por isso, a forma de documento acabado, uma vez que o seu ajustamento, decorrente da 

respectiva apreciação pela Câmara Municipal, originará directamente a versâo final do Plano 

Estratégico da Cidade do Montijo. 

Este Plano resulta de um complexo e demorado processo de elaboração, com vários períodos de 

interregno, dado que nunca foi possível, por motivos alheios à equipa técnica, prosseguir nem a 

metodologia inicialmente prevista na proposta técnica (que considerava um vasto processo de 

envolvimento de actores e agentes do desenvolvimento local na elaboração do Plano), nem a 

posteriormente revista e acertada com a Câmara Municipal (no sentido de uma maior 

circunscrição do Plano à própria Câmara Municipal, mas que previa ainda assim, a constituição de 

um Gabinete do Plano aberto à restante sociedade). 

A leitura deste documento não deve ser dissociada dos relatórios anteriormente produzidos, e que 

fazem parte integrante deste Plano, uma vez que estes encerram toda a análise e justificação das 

opções que foram progressivamente tomadas, e que consubstanciam o Plano Estratégico nesta 

sua forma final. 

Enumeremos esses relatórios e as respectivas datas de entrega à Câmara Municipal do Montijo: 

• 1ª Fase -Análise e Diagnóstico - Abril de 1999 

• 2ª Fase - Quadro Estratégico de Desenvolvimento - Março de 2000 

Com efeito, na 1 ª fase, foi apresentada uma caracterização sectorial e integrada, que esteve na 

origem do diagnóstico prospectivo (parcialmente reproduzido neste relatório), então aprovado pela 

Câmara Municipal. 



Este primeiro relatório fundamenta os trabalhos desenvolvidos na 2ª fase e que respeitaram à 

definição de uma estratégia de desenvolvimento para a cidade do Montijo, também apreciada e 

aprovada pela Câmara Municipal. 

Apenas após este processo, foi possível iniciar os trabalhos relativos à concretização do Plano, 

que se iniciou pela identificação dos projectos que poderão consubstanciar a estratégia, 

concorrendo para a concretização dos objectivos propostos. 

As vicissitudes de realização deste trabalho, e as demoras que causaram, têm com~ 

consequência, em nossa opinião, alguma desactualização aos níveis quer da caracterização e 

diagnóstico quer mesmo de uma pequena parte dos projectos identificados. A estratégia proposta 

e aprovada não terá no entanto sofrido demasiadamente com os atrasos verificados, uma vez que 

visa o médio/longo prazo e possui um grau de generalidade que dificilmente levaria a que as suas 

bases fossem postas em causa devido a alterações registadas num período tão curto. 

Tal como previsto na proposta técnica que enquadra contratualmente este trabalho, o relatório que 

agora se apresenta, contém: 

• Uma descrição resumida da Estratégia de Desenvolvimento para a cidade do Montijo, 

englobando uma síntese do diagnóstico efectuado e uma indicação da estratégia a prosseguir 

através da descrição das Grandes Linhas de Orientação Estratégica, dos Vectores 

Estratégicos do Desenvolvimento da Cidade e dos Objectivos Estratégicos de 

Desenvolvimento a perseguir; 

• Uma descrição aprofundada dos Projectos identificados, seleccionados e incluídos no Plano 

Estratégicos da Cidade do Montijo, devidamente hierarquizados, de acordo com a sua 

importância para a obtenção da estratégia de desenvolvimento descrita nos capítulos 

anteriores, num conjunto de informação estruturada a que denominamos "dossier" de 

projectos; 

• Um Programa de Execução, com indicação do calendário de realização das acções e 

projectos propostos e descritos no Plano, e que permitirá, através da respectiva monitorização, 

uma fácil avaliação da concretização temporal do Plano Estratégico da cidade do Montijo; 

• Um Plano de Financiamento, descriminando o custo de cada um dos projectos, a 

responsabilidade da respectiva execução e as fontes de f inanciamento necessárias à sua 

concretização; 
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• Uma proposta de estrutura institucional para gestão do Plano, encarregue de sensibilizar e 

mobilizar os actores que concorrem para a concretização do Plano e catalizadora das 

condições para a sua implementação. 
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2. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DO MONTIJO 

2.1. S ÍNTESE DE DIAGNÓSTICO 

Apresenta-se seguidamente, uma síntese do diagnóstico elaborado na 1ª fase do estudo e que 

esteve na origem e na fundamentação da estratégia de desenvolvimento que se veio a construir. 

A sistematização efectuada, considera separadamente um diagnóstico da situação, através da 

identificação dos pontos fortes e fracos da Cidade do Montijo e um diagnóstico prospectivo tendo 

em conta as oportunidades, ameaças e tendências pesadas que se colocarão num futuro próximo, 

a esse desenvolvimento. 

Um aprofundamento e justificação deste diagnóstico pode ser encontrado no relatório da 1 ª fase 

deste Estudo, que faz parte integrante do Plano. 

O diagnóstico da situação está organizado por Domínios (componentes do sistema de 

planeamento), uti lizados apenas no início do trabalho. 
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2.1. SÍNTESE DE DIAGNÓSTICO 



DIAGNÓSTICO DA S ITUAÇÃO - S ÍNTESE 

P ONTOS FORTES P ONTOS F RACOS 
DOMÍNIOS 

• Importância demográfica da cidade no contexto do concelho (concentra 67% da população do concelho): • Dimensão populacional relativamente reduzida quando comparada com os restantes centros urbanos 
• Inserção na maior e mais importante área u rbana do País -Área Metropolllana de Lisboa; concorrentes da Região em que se insere; 
• Posição na rede urbana nacional (entre a maior área urbana do País e uma vasta área rural) favorável ao seu • Estagnação do crescimento populacional da Cidade; 

Comportamento desenvolvimento económico com base em actividades específicas. nomeadamente a Indústria agro-alimentar. • Perda de capacidade de atracção e de importância demográfica do concelho no contexto da AML-Sul. 

Demográfico e • Principal centro urbano. de importância supra-concelhia, numa área relativamente vasta que é a Parte Oriental a partir da década de 70; 

Posicíonamento na 
da AML-Sul, onde tem também uma posição de grande centralidade; • Relativo envelhecimento populacional da cidade no contexto concelhio, sub-regional; 

Rede Urbana 
• Especificidade a nível sub-regional de perfil socio-económico da população, marcadamente urbano-industrial, • Estrutura etária comprometedora da capacidade de rejuvenescimento: 

mantendo ainda alguma ruralidade; • Reduzida dimensão populacional da área de influência da cidade. 
• Menor dependência da cidade face ao exterior. nomeadamente a Lisboa. quando comparada oom outras 

cidades da AML (Setúbal, Barreiro. Moita e Vila Franca de Xira), no que respetta às deslocações por motívo de 
trabalho e estudo. 

• Posição determinante na estrutura do tecido produtivo e do emprego; • Inexistência de mercado abastecedor grossista ; 
• Acessibilidade ao mercado da capital; • Inexistência de apoios financeiros para o vinho, suinicultura; 
• Forte tradição agrícola do concelho: • Falhas no tratamento de efluentes das exportações suinícolas: 

Agricultura e • Importância do Montijo na produção de flores; • Perda significativa da importância das culturas trad icionais (batata . forrageiras). 
Pecuária • Forte grau associativo no sector suinlcolas - iniciativas de promoção da produção suinícola {Feira Nacional do 

Porco); 
• Localização no concelho da Bolsa do Porco; 
• Qualidade das produções: 
• Apetrechamento técnico e tecnolóqico das exploracões suinícolas. 
• Tradição do concelho na indústria das carnes (salsicharia em particular); • Sector da cortiça com um forte peso de pequenas empresas no sector da preparação da cortiça; 

Indústria • Capacidade e dotação tecnológica do CTCOR; • Fraco d inamismo dos empresários da cortiça: 
• Dolação de empresas consolidadas no sector das carnes: • Inexistência de um organismo de tutela nas empresas do sector da cortiça: 
• Dinâmica do Investimento nas carnes; • Dificuldade de reconversão das unidades fabris face às exigências dos mercados: 
• Capacidade das Associações Profissionais (carne e cortical para a prestação de servicos especializados. • Sub-aproveitamento e acumulação de prejulzos do Centro Tecnolóqico. 

Comércio • Recente aumento do número de estabelecimentos e pessoal afecto associado; • Imagem debilitada e fraca qualificação e diversificação do aparelho comercial da cidade; 
• Fraca capacidade de inovação; 
• Tecido comercial de estrutura familiar. 

• Produtos/eventos com alguma aptidão de animação do sector: • Deficiente imagem urbana da cidade; 
Turismo • Valores/recursos naturais associados à frente ribeirinha; • lnexJstência de uma estratégia intermunicipal para a zona ribeirinha: 

• Iniciativas de expressão popular directamente relacionadas com o rio. • Falta de dinamismo das activldades ou acontecimentos culturais promovidos ou apoiados pela Câmara 
Municioal. 

• Inexistência de carências estáticas com significado; • Existência de bairros clandestinos na Cidade; 
• Ausência de situações de sobrelotação; • Níveis de degradação das condições de habitabilidade dos Pátios da Cidade; 

Habitação • A quase totalidade do parque habitacional da Cidade tem acesso a todas as infraestruturas básicas; • Carência de 100 fogos para realojamento: 
• Juventude do parque habitacional da Cidade; • Fraco dinamismo do programa RECRIA. 
• Progressiva legalização das bairros clandestinos; . • Importância da actuacão da Divisão de Habitação da Câmara Municipal no domlnio do realoiamento . 
• Oferta diversificada de recursos tecnológicos no âmbito do ensino secundário e do ensino profissional; • Deficiente taxa de cobertura ao n ivel da educação pré-escolar {3-5 anos de Idade); 
• Acesso a telecomunicações e equipamento técnico de apoio ao funcionamento dos cursos tecnológicos • Deficiente adequação funcional da maior parte das escolas de 1• ciclo; 

leccionados no âmbito do ensino secundário: • Sobreocupação de algumas escolas do 1° ciclo; 
Ensino • Especificidade regional ao n ivel do ensino profissional nas áreas de Indústria de Carnes. Cortiças, Artes • Deficientes condições de funcionamento da Escola Profissional; 

Gráficas, Design Industrial e Construção Civil; • Elevada laxa de analfabetismo da população residente na Cidade, superior à verificada na AML, AML-
• Especificidade nacional, ao nivel do ensino profissional, nas áreas formativas de Indústria de Carnes e Cortiça. Sul e nas cidades de Setúbal, Barreiro, Moita e Vila Franca de Xira; 

• N lvel de Instrução da população residente inferior ao verificado na AML, AML-Sul e nas cidades de 
Setúbal. Barreiro e VIia Franca de Xira. 

• Elevada participação das estruturas de saúde nos variados programas e projectos em implementação na • Exiguidade e deficientes condições de funcionalidade das instalações do Centro de Saúde na Cidade 
cidade. (sede e Extensão de Saúde do Montijo); 

• Carência de pessoal médico e de enfermagem no Centro de Saúde, sobretudo na Extensão de Saúde 

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; 
• lndefinicão orolonaada ou ando à decisão de constr• ... .:10 de um novo Hosoital no Montíio; 

Desporto • Rápida definição da política camará ria, em matéria de regulação do sector do desporto e. em especial, de • Carência e fraca diversificação de infraestruturas desportivas qualificadas de nível concelhio; 
concessão de apoio aos clubes desportivos: • Perda de importância do desporto federado; 

• Acréscimo recente da dinâmica desportiva. 
Segurança Pública • Localização, na cidade, de um Destacamento Territorial da GNR: • Escassez de recursos humanos por parte da PSP, GNR e Bombeiros; 

e • Situação favorável no que respeita à criminalidade. quando comparada com os outros concelhos da AML-Sul; • Deficiente localização e inadaptação funcional do Quartel dos Bombeiros. 

Protecção Civil • Existência de Plano de Emergência Municipal. 

• Existência de vários programas visando objectivos de solidariedade social cuja implementação envolve a • Deficiente taxa de cobertura no que respeita às valências de Lar de Idosos, acolhimento a assistência 
participação de um grupo abrangente e diversificado de actores sociais; a grandes dependentes e ainda Centro de Dia e Apoio Domiciliârío; 

Integração Social • Presença de situações de marginalidade social com alguma expressão, decorrentes sobretudo da 
existência de bairros residenciais com deficientes condições de vida e deficiente integração social e 
urbana; 

• Carência de uma estrutura de apoio a deficientes; 
• Insuficiência de locais de acolhimento e aooio a criancas e iovens abandonados e/ou em risco social. 

• Proximidade de uma zona de conservação da natureza de elevado valor natural e com Plano de Gestão; • Inexistência de dados de qualidade de água, solo, ar e ruido, não permitindo um conhecimento 
• Quase totalidade da população com abastecimento de água em boas condições e servida por rede de esgotos: quantificado da qualidade do ambiente da Cidade do Montijo: 
• Possível ligação do sistema de abastecimento de água da EPAL: • Má qualidade do ar devido à presença de Indústrias de cortiça e veículos a motor: 
• Fase de execução da ETAR do Seixalinho; • Libertação de maus cheiros junto da zona intertidal do Estuário do Tejo e junto às linhas de água. 
• ETAR do Afonsoeiro prevista: devido à descarga de efluentes industrias e urbanos sem tratamento prévio; 
• Existência de um adequado sistema de gestão dos RU, efectuado pela AMARSUL; • Zonas ruidosas junto às unidades industriais e bares nocturnos que contemplam medidas de 
• Selagem da antiga lixeira municipal; isolamento sonoro: 

Ambiente • Em implementação um sistema de recolha selectiva de resíduos. • 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 res íduos industriais; 
• Risco da elevada pressão urbanística não acompanhar uma adequada qualidade ambiental (e.g. 

sistema de saneamento básico. esoacos verdes. aualidade do ar\. 
• Identidade socio-profissional da população residente no Montijo (operariado tradicional da fileira agro-industrial). • Ausência de um •centro polivalente de cultura" (sala de espectáculo) 

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

Cultura 
• Fraca relevância supra concelhia dos valores patrimoniais locais (acontecimentos culturais, património 

construido); 
• Fraca dinâmica cultural ( Câmara Municipal e colectividades); 
• Indefinição da política camarária, em matéria de concessão de apoios às colectividades: 
• Sub-aproveitamento patrimonial das potencialidades intrinsecas da Casa Mora (núcleo-sede do 

Museu) como registo vivo de uma casa burguesa do periodo românico; 
• Atraso na assum[l('.ão e concretizacão de um prOQrama museolóqico qfobal. 

• Capacidade instalada, de distribuição de energia elêctrica, para cobrir a procura num horizonte de curto prazo: • Deficientes condições de prestação do serviço de abastecimento de energia eléctrica devido às 
• Localização da Cidade numa zona que oferece condições para assegurar uma boa cobertura telefónica ( situa- características do tecido urbano que dificultam a instalação e manutenção de PT's na área antiga da 

se na área de influência de três centrais); Cidade: 

Energia e • Cobertura total da Cidade da rede de televisão por cabo. • Grande número de avarias na rede telefónica devido à existência de humidade nas condutas induzidas 

Telecomunicações pelas condições fisiográficas da Cidade: 
• Dificuldade na reparação das avarias na rede telefónica pela configuração e dimensão dos perfis dos 

arruamentos: 
• Falta de diálogo com a Câmara Municipal para efeitos de planeamento e gestão de obras; 
• Deficiências no serviço de distribuição de correios devido às más condições de toponímia, tráfego e 

cor ausência dos desünatárlos no domicilio. 
• Boa acessibilidade aos concelhos limítrofes; • A descontinuidade da rede viária dificulta os acessos ao centro da Cidade; 
• Localização estratégica da Cidade face à Ponte Vasco da Gama; • Fraca acessibilidade à zona Oeste do Concelho; 

Acessibilidades e • Reforço das ligações regionais, nacionais e intemacionals -AML, Norte-Sul do Pais e Espanha; • Desajuste dos horários dos transportes colectivos face às necessidades da população: 

Transportes • Oferta do transporte rodoviário. grande número de carreiras inter-urbanas; • Diflcil acesso ao terminal rodo-ferroviário. 
• 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 oroximidade da Cidade. 
• Contenção e dimensionamento do perímetro urbano; • Inexistência de instrumentos de planeamento e gestão urbanistica de ordem inferior ao PDM; 
• Definição, no âmbito do PDM. de densidade máximas que não alteram a actual imagem da Cidade: • Implementação dos objectivos e projectos urbanos através de projectos de loteamento autónomos. 

Gestão Urbana • Possibilidade de canalizar investimentos 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 

oadrões de aualidade. 
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DIAGNÓSTICO PR0SPECTIV0 - SÍNTESE 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS TENDÊNCIAS P ESADAS 

• Nova acessibilidade no contexto regional e nacional; • Acréscimo da dependência funcional de Lisboa; • Reposicionamento do Montijo na Região 
Metropolitana de Lisboa; 

• Crescimento Urbano e Populacional; • Crescimento Urbano desordenado; 
• Reforço da incidência das políticas do ambiente na 

• Novas condições de atracção de actividades • Redução acentuada do emprego industrial nos gestão urbana e nas actividades produtivas; 
económicas; sectores tradicionais; 

• Proximidade à Reserva Natural do Estuàrio do Tejo e • Manutenção da fraca qualidade ambienta da Cidade; 
• Reforço da atractividade do Montijo; 

à ZPE do Estuário do Tejo; •Aceleração do crescimento urbano e populacional; 
• Incapacidade de resposta dos equipamentos 

• Existência de uma infraestrutura aeronáutica com colectivos à procura emergente. • Reforço dos factores imateriais nas estratégias de 
dimensões significativas. desenvolvimento industrial; 

• Aumento da concorrência internacional no sector da 
cortiça. 
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2.2. QUADRO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 

2.2.1. Grandes Linhas de Orientação 

Após a realização do diagnóstico, e tendo também em conta as opiniões expressas nas 

entrevistas efectuadas no Montijo na 1 ª fase do trabalho, a equipa procedeu a uma série de 

reuniões multidisciplinares 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 carácter prioritário, na qualidade ambiental da Cidade do Montijo. 
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"Elevar os níveis de urbanidade da Cidade do Montijo aproveitando o seu novo 

posicionamento face a Lisboa" 

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 constituir-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. 

É neste contexto que defendemos desde já uma aposta clara na criação das condições essenciais 

à 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 mentalidades 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 ex1gencias 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 político/institucional da Cidade. Esta depende da capacidade dos diferentes 

actores do Montijo, nos quais a Câmara 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 rentabil ização 

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 cond ições 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 Península de Setúbal favoreceu uma rede 

urbana desequilibrada, com os principais centros urbanos e funcionais (Setúbal, Almada e 

Barreiro), localizados nas suas zonas ocidental e central. Na parte oriental, numa 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 supraconcelh ia 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 Tecnológico 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 Assocíação 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, A 12 e Anel 

Regional 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 Edilidade e pela Cidade. 

Releve-se que o seu impacto trará substanciais efeitos positivos não só ao nível do 

desenvolvimento social e urbano mas também ao nível do desenvolvimento económico, 

associado ao crescimento das actividades terciárias. Face ao declínio 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 Peninsula 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 

indirectamente, para o acréscimo da centralidade do Montijo no contexto da área oriental da 

Península de Setúbal. 

11 



"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 su inícolas, 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 suiniculturas 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 do 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 re

localização 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 país 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 nível 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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2.2.2. 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) floricultura; 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 Domínios 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 diferentes 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, Equipamentos e Serviços de apoio à Actividade Económica 

7 - Ordenamento Urbano 

8 - Administração Municipal 

Salienta-se o segu inte: 

• 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 ãmbito 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 estratégica 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 realizam, 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 reforça 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. 

"Saneamento Básico" 

O presente Vector Estratégico, resultante da definição 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 
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saneamento básico urbano e também industrial derivado do tipo de actividades económicas, 

geradoras de poluição, que se desenvolvem no respectivo concelho. 

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 suína), 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 destina

se 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 

consegu ir 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. 

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 contribu ído para uma diferenciação crescente entre as 

cidades, tornando-se factor decisivo da qualificação urbana e consequentemente da respectiva 

capacidade competitiva . 
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A elevação dos níveis de urbanidade da cidade do Montijo passa inevitavelmente pelo crescimento 

e qualif icação 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 constituir 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 população 

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 influência 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 manifestar demasiado inibidor do crescimento do comércio tradicional que detém 

neste momento condições 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 realizado ao longo das diferentes fases do Plano, salienta de forma bastante 

particular o impacto, previsível, que ao nivel do tecido produtivo local irá ter o novo 

posicionamento geo-económico do concelho, e da cidade em particular, no contexto da região 

metropolitana, 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 politicas 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 evoluir 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. 

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. 
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"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 aí 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 radicalmente 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 instauradas. 

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 mecanismos e instrumentos de actuação apropriados. 

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 Municipal deverá ter uma posição muito firme. 
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O planeamento ambiental, nomeadamente ao nível do saneamento básico e das poluições, o 

planeamento de transportes, o planeamento da habitação, o planeamento de activídades 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 especificas 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 modernizado 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 

debil idades 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: 

• 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. 
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• Tendência para a ocorrência de iniciativas de renovação urbana através da destruição de 

edifícios 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. 

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. 

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. 
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"Administração Munícipal" 

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 estrutura 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 órgãos 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 directamente executarão os serviços urbanos, e como tal 

parece-nos importante que as parcerias com o sector privado venham a possu ir um peso bastante 

superior ao que dispõem actualmente e que se resume quase exclusivamente ao tratamento dos 

resíduos sólidos. 

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 estratégico para o desenvolvimento 

pretendido. 
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"Partenariado local e regional" 

O futuro da cidade do Montijo passa, não apenas pela capacidade da autarquia 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 nível, 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 futuro 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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2.2.3 Objectivos do Plano 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 capítulo anterior. Trata-se, no fundo de garantir que os objectivos do plano 

contribuam directamente para o Modelo da Cidade pretend ido, baseando-se nos Vectores 

Estratégicos de Desenvolvimento da Cidade identificados. 

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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OBJECTIVO$ DO PLANO ESTRATÉGICO DO MONTIJO 

Grandes Linhas de Orientação 
ELEVAR OS NIVEIS DE URBANIDADE DA CIDADE DO MONTIJO PROMOVER A C IDADE DO MONTIJO COMO CENTRO DE SERVIÇOS APOSTAR, COM CARÁCTER PRIORITÁRIO, NA QUALIDADE 

APROVEITANDO O SEU NOVO POSICIONAMENTO FACE A LISBOA DA ÁREA ORIENTAL DA PENÍNSULA DE SETÚBAL AMBIENTAL DA CIDADE DO MONTIJO 

Vectores Estratéaicos 

• Dotar a cidade do Montijo de equipamentos e serviços colectivos de âmbito regional e sub-regional (saúde, ensino, cultura e desporto) . 
SERVIÇOS E • Afirmar a Cidade do Montijo como centro de referência cultural de nivel supra-municipal 

EQUIPAMENTOS • Reforçar as redes de equipamentos de prestação de serviços básicos à população . 
COLECTIVOS 

• Reduzir para os níveis regulamentados as emissões gasosas e os 

SANEAMENTO • Garantir a qualidade dos serviços de abastecimento de água à população, drenagem de efluentes domésticos e recolha e transporte de efluentes líquidos provenientes da actlvldade industrial e agro-

BÁSICO 
resíduos urbanos. pecuária. 

• Assegurar, a curto prazo, o tratamento adequado de efluentes e 
resíduos urbanos e industriais. 

• Incentivar a instalação de novas unidades comerciais na cidade . 
COMÉRCIO • Promover a especialização e modernização do comércio retalhista da cidade . 

• Promover a qualificação do comércio e da zona comercial do centro da cidade, 

INFRAESTRUTURAS, 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS • Reforçar a dotação de equipamentos e as estruturas locais de apoio à actividade económica • Qualificar os espaços industriais . 

DE APOIO À ACTIVIDADE • Desenvolver os serviços de apoio à actividade económica . 

ECONÓMICA 

• Reforçar as estruturas de planeamento da cidade. • Implementar a Agenda XXI Local . 
PLANEAMENTO URBANO • Melhorar as condições de acessibilidade a Lisboa e concelhos vizinhos . 

• Promover e implementar instrumentos de Planeamento Urbano . 

• Promover e implementar instrumentos de Ordenamento Urbanístico. • Promover a relocalização das unidades industriais no exterior da 

ORDENAMENTO • Desenvolver e qualificar o parque habitacional. cidade. 

URBANÍSTICO • Melhorar as condições de circulação no interior da cidade . • Implementar a estrutura verde urbana prevista no PDM. 

• Qualificar urbanisticamente o centro da cidade. • Promover a valorização ambiental e paisagística da zona 

• Criar condições para a instalação de grandes equipamentos colectivos . ribeirinha. 

ADMINISTRAÇÃO • Reforçar a estrutura da Câmara Municipal. • Promover a gestão Integrada dos serviços urbanos da cidade . 

MUNICIPAL • Reforçar a capacidade técnica da Câmara Municipal. 
• Reforçar o protagonismo da Câmara Municipal no âmbito regional . 

" Promover parcerias para o desenvolvimento de infraestruturas e equipamentos de carácter ec,onómico e social. Promover a articulação intermunlclpal no domínio ambiental . 
PARTENARIADO LOCAL E ~ • • 

REGIONAL • Promover a mobilização dos actores locais e regionais na dinamização do sector de serviços de apoio à activldade económica . 

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

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 qualif icada e especializada de carácter social tende a 

constituir uma referência para esta parcela do terri tório e a criar uma dinâmica urbana com efeitos 

visíveis ao nível 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 domínio 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 realização de acontecimentos inovadores e de relevância 

no contexto das culturas urbanas. 

"Reforçar a rede de equipamentos 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 residuos urbanos" 

Significa garantir que a água de abastecimento para consumo humano chegue em quantidade 

suficiente às torneiras das casas e que esta apresente os niveis 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 infra-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 imediata, uma posição estratégica 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 sub

regional, 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, única 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 divulgação, 

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. 
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"Desenvolver os serviços de apoio à actividade económica" 

A reestruturação do tecido produtivo local, perspectivada pelo novo posicionamento geo

económico 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 nível 

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 domínios 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. 

ºPromover 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 qual ificar o parque habitacional" 

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 habitacionais 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 

31 



e 
o 

Montijo. Encontrar mecanismos de participação activa da Câmara 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 circular 

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 urbanísticamente 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 qualificação 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 áreas 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 Municipal 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 

administração municipais, é obviamente o reforço da capacidade técn ica 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 

técnico e respectivo preenchimento em termos de meios humanos qualificados, e pela 

modernização 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 cidade um maior protagonismo do que a nível regional. 

A maior integração funcional do Montijo na área metropolitana 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 maior protagonismo nas estruturas políticas e 

técn icas da administração central regionalizada ou das associações supra municipais abrangidas 

pela região, tornar-se-á por isso imprescindível. 

"Promover parcerias para o desenvolvimento de infraestruturas e equipamentos de carácter 

económico e social" 

A concretização da ideia de cidade consubstanciada nas grandes linhas de orientação estratégica 

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 alguma experiência de parcerias nos domínios 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 ind irectamente para a 

actividade cultural e desportiva. 

"Reduzir para níveis regulamentares as emissões gasosas e os efluentes líquidos 

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 Águas 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 medidas necessárias para garantir o pleno funcionamento de sistemas de drenagem, e 

tratamento secundário das águas residua is 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, 

considetado, 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. 

"Qualificar os espaços industriais" 

Os actuais 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 alguns conflitos 

estabelecidos com o tecido urbano circundante: nos acessos, na imagem, na impossibilidade da 

sua expansão e na poluição criada. 

A respectiva qualificação, através de um investimento pesado em termos de infra-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 ocupação destes espaços, deverão também ser tomadas. 
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"Implementar a Agenda XXI Local" 

As Agendas 21 Locais surgem dado o carácter global 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 urbana 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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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 municípios vizinhos é essencial devido ao facto de os problemas ambientais 

não conhecerem fronteiras, ou seja, o facto do municipio 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. 
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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, 

Alcochete e Palmela, parece-nos imprescindível e o único caminho possível para obter os 

resultados desejados para a Cidade do Montijo. 
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3. DOSSIER DE PROJECTOS 



3. DOSSIER DE PROJECTOS 

A estratégia de desenvolvimento local de médio-longo prazo proposta pelo Plano, é 

consubstanciada num programa de acções e projectos de investimento, cuja definição decorre de 

uma análise efectuada por parte da equipa técnica e ainda por uma série de reuniões, efectuadas 

em Abril de 2000, com responsáveis da Câmara Municipal , de quais os projectos que poderão 

levar à concretização da estratégia proposta. 

Esta tarefa, pecou quanto a nós, por não ter sido alargada a um leque mais aberto de entidades e 

à população em geral, o que poderia proporcionar uma visão mais alargada do tipo de projectos a 

considerar. As circunstâncias de realização do trabalho e a metodologia entretanto acordada para 

a sua realização, não o permitiram. 

Pensamos, no entanto, que o objectivo do trabalho poderá ser desta forma alcançado, e que as 

alterações que poderão neste ser introduzidas decorrem mais de desactualização pontual de 

algumas acções previstas, do que de grandes lacunas na identificação de projectos. 

Os Projectos do Plano são, com efeito, apresentados neste ponto do relatório sob a forma de 

Fichas de Projecto, incluindo vários parâmetros de caracterização e de enquadramento do 

projecto na estratégia global. 

Este capítulo tem, assim a seguinte estrutura: 

Listagem de Projectos - onde se faz uma apresentação do conjunto dos projectos do Plano, 

listados quer por Vector Estratégico de Intervenção; 

Hierarquização de Projectos - de acordo com o valor da sua contribuição para a obtenção da 

estratégia, classificação essa obtida por meio de uma matriz de contributo de cada projecto para a 

concretização das Grandes Linhas de Orientação definidas na fase anterior de elaboração Plano. 

Os Projectos do Plano são classificados em três graus de importância estratégica diferenciada. 

Fichas de caracterização dos Projectos - de dois tipos diferentes: as primeiras, respeitantes 

aos projectos de maior impacte estratégico, incluem uma caracterização mais completa do 

projecto e uma referência ao respectivo custo e fontes de financiamento; as segundas mais 

simplificadas, descrevem os projectos de importância estratégica 2 e 3. 
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Listagens e tratamentos estatísticos dos Projectos - onde se apresentam vários tratamentos 

de natureza quantitativa do conjunto dos projectos do Plano. 
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3.1. LISTA DE PROJECTOS 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

1.1 Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo 

1.2 Construção das novas instalações da Escola Profissional 

1.3 Criação de um Polo de Ensino Superior no Montijo 

1.4 Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional 

1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo 

1.6 Recuperação de cine-teatro Joaquim de Almeida 

1. 7 Construção do novo edifício do Museu Municipal 

1.8 Recuperação da Casa Mora 

1.9 Elaboração de Programa Museológico do concelho do Montijo 

1.1 O Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo 

1 .1 1 Criação da Casa das Artes do Montijo 

1 . 12 Reforço do Departamento Sacio-Cultural da Câmara do Montijo 

1.13 Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares 

1.14 Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar 

1.15 Criação do Prémio Internacional de Música Jorge Peixinho 

1.16 Criação do Mês da Música 

1 .17 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades culturais do Montijo 

1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas 

1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo 

1.20 Construção do novo Centro de Saúde do Montijo 

1.21 Criação de uma rede de cuidados primários de saúde e assistência social 

1.22 Implementação da Carta Escolar 

1.23 Elaboração da Carta Social do Montijo 

1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos 

1.25 Construção do novo edifício para a Câmara Municipal 

1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo 

1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta 

1.28 Criação do Espaço Jovem do Montijo 
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SANEAMENTO BÁSICO 

2.1 Implementação do Plano Director de Abastecimento de Água para a Cidade do Montijo 

2.2 Remodelação da rede de abastecimento de água 

2.3 Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho 

2.4 Construção do sistema de tratamento de águas residuais do Afonsoeiro 

2.5 Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas 

2.6 Elaboração do regulamento de descargas de efluentes industriais 

2. 7 Reforço dos mecanismos de fiscal ização ambiental sobre as actividades industriais 

2.8 Melhoria da limpeza do espaço público 

2.9 Remoção de entulhos e sucatas 

COMÉRCIO 

3.1 Promoção da instalação de um "Parque Comercial" 

3.2 Criação de áreas comerciais nas novas centralidades urbanas 

3.3 Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento de pátios para fins 

comerciais, de restauração e culturais 

3.4 Implementação dos projectos colectivos do PROCOM 

3.5 Implementação dos projectos individuais do PROCOM 

3.6 Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM 

INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 

4.1 Criação de um Centro de Abastecimento Agrícola 

4.2 Criação de um Parque Municipal de Exposições 

4.3 Criação de um Parque de Empresas 

4.4 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades económicas locais 

4.5 Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições Temáticas 

4.6 Construção de um Centro de Congressos 

PLANEAMENTO URBANO 

5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do Montijo 

5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

5.3 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho 

5.4 Criação de um sistema de transporte rápido (eléctrico) entre o Cais do Seixalinho e o Centro 

da Cidade 

5.5 Incremento das ligações de transporte público rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos 

5.6 Revisão do PDM do Montijo 

5.7 Conclusão e implementação do Plano de Circulação, Estacionamento e Transportes da Cidade 

43 



5.8 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo 

5.9 Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamento do Território Montijo/Alcochete 

5.1 O Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do Montijo 

5.11 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem sul, até ao Montijo 

ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

6.1 Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do Montijo 

6.2 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Norte da Circular 

6.3 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha 

6.4 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Montijo 

6.5 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonsoeiro 

6.6 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo 

6. 7 Criação da Quinta Ecológica do Montijo 

6.8 Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade 

6.9 Construção da circular externa da Cidade 

6.1 O Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques 

6.1 1 Criação da rede de circulação de bicicletas 

6.12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades industriais do interior da cidade 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

7.1 Implementação da nova orgânica para a Câmara Municipal 

7 .2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico 

7.3 Implementação de um SIG para a gestão da Cidade 

7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal 

7.6 Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas 

7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo 

7.8 Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da Câmara na Gestão Municipal 

PARTENARIADO LOCAL E REGIONAL 

8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da Cortiça 

8.2 Criação de parcerias para o tratamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos das 

suiniculturas, agro-pecuárias e corticeiras 

8.3 Realização de campanhas de educação e sensibilização ambiental 

8.4 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo 

8.5 Elaboração da Agência de Energia do Montijo 
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3.2 HIERARQUIZAÇÃO DOS PROJECTOS 

Após a identificação dos projectos a considerar no Plano Estratégico, organizados por Vector 

Estratégico de Desenvolvimento, a equipa iniciou o trabalho da respectiva hierarquização e 

classificação em termos da importância estratégica, a qual resultou na definição de três categorias 

de Projectos, respectivamente de 1ª, 2ª e 3ª prioridade estratégica. 

O processo de hierarquização e classificação dos projectos, passou por três etapas: 

1° etapa - Pontuação individual dos projectos, de acordo com a respectiva importância para 

concretização de cada uma das Grandes Linhas de Orientação Estratégica para o 

desenvolvimento da cidade do Montijo. 

Consistiu na construção de uma matriz de impactes, tendo por linhas os projectos determinados, e 

por colunas as três Grandes Linhas de Orientação Estratégica definidas, (uma matriz de 85 linhas 

e 3 colunas). 

Esta matriz foi preenchida em duas sessões de toda a equipa do Plano, tendo em consideração a 

atribuição de uma pontuação a cada projecto de acordo com a sua importância para a obtenção 

de cada Grande Linha de Orientação Estratégica, segundo a seguinte grelha de pontuação: 

9 pontos - o projecto é imprescindível para a obtenção do objectivo (G.L.O.E.) 

5 pontos - o projecto é determinante para a obtenção do objectivo 

3 pontos - o projecto é significativo para a obtenção do objectivo 

1 ponto - o projecto é pouco relevante para a obtenção do objectivo 

O pontos - o projecto tem um contributo nulo ou muito pouco relevante para a obtenção do 

objectivo 

O somatório das contribuições de cada projecto para as três Grandes Linhas de Orientação 

Estratégica determina a sua pontuação total. 
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Os resultados deste exercício são apresentados no primeiro quadro deste ponto. 

2ª etapa - Hierarquização dos projectos, de acordo com a pontuação total obtida no passo 

anterior, foi possível ordenar os projectos do maior para o menor impacte na concretização da 

estratégia proposta. 

O segundo quadro deste capítulo ilustra precisamente este procedimento. 

3ª etapa - Classificação estratégica dos projectos, em três grupos de diferente grau de 

contributo para a estratégia proposta: 

7 a 13 pontos - priorid ade estratégica 1 

4 a 6 pontos - prioridade estratégica 2 

1 a 3 pontos - prioridade estratégica 3 
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MATRIZ DE IMPACTE DOS PROJECTOS NAS GRANDES LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

Grandes Linhas de Orientação Elevar os níveis Promover a Apostar, com 
de urbanidade da Cidade do Montijo carácter 
Cidade do Montijo como centro de prioritário, na 

aproveitando o serviços da Área qualidade TOTAL 
seu novo Oriental da ambiental da 

Projectos 
posicionamento Península de Cidade do Montijo 

face a Lisboa Setúbal 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

1.1 Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo 5 5 o 10 

1.2 Construção das novas instalações da Escola Profissional 3 o 4 

1.3 Criação de um Polo de Ensino Superior no Montijo 5 5 o 10 

1.4 Criação se um Centro de Informação e Documentação Regional 1 o 2 

1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo 5 3 9 

1.6 Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida 5 o 6 

1.7 Construção do novo edifício do Museu Municipal 1 o 2 

1.8 Recuperação da Casa Mora o o 
1.9 Elaboração do Programa Museológico do concelho do Montijo 1 o 2 

1.10 Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo 3 5 

1.11 Criação da casa das Artes do Montijo 3 o 4 

1.12 Reforço do Departamento Socio-Cultural da Câmara do Montijo 3 o o 3 

1.13 Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares o o 
1.14 Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar o o 
1.15 Criação do Prémio Internacional de Música Jorge Peixinho 3 o o 3 

1.16 Criação do Mês da Música 3 o o 3 
1.17 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades culturais 

do Montijo 3 o o 3 

1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas 5 o o 5 

1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo 5 o 6 

1.20 Construção do novo Centro de Saúde do Montijo o o 
1.21 Criação de uma rede de cuidados primários de saúde e 

assistência social 3 o o 3 

1.22 Implementação da Carta Escolar 3 o 4 

1.23 Elaboração da Carta Social do Montijo 3 o 4 

1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos o o 
1.25 Construção do novo edifício para a Câmara Municipal o o 
1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo 3 o 4 

1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta o o 
1.28 Criação do Espaço Jovem do Montijo o o 

CHAVE DE PONTUAÇÃO 

É imprescindível para a concretização do objectivo 9 
Contribui de forma determinante para a concretização do objectivo 5 
Contribui de forma significativa 3 
Contribui de forma pouco relevan te 1 
Contributo nulo ou muito pouco relevante O 

1 



2.1 

2.2 

23 
2.4 

2.5 

2.6 
2.7 

2.8 

2.9 

3.1 

3.2 
3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4.1 

4.2 

4.3 
4.4 

4.5 

4.6 

Grandes Linhas de Oricnt,iç~o 

Projectos 

Elevar os níveis 
de urbanidade da 
Cidade do Montijo 

aproveitando o 
seu novo 

posicionamento 
face a Lisboa 

SANEAMENTO BÁSICO 

Implementação do Plano Director de Abastecimento de Água 3 

Remodelação da rede de abastecimento de água 3 

Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho 
Construção do sistema de tratamento de águas residuais do 
Afonsoeiro 
Construção do sistema de tratamento de efluentes das 
suiniculturas 

Elaboração do regulamento de descargas de efluentes industriais o 
Reforço dos mecanismos de fiscal ização ambiental sobre as 
actividades industriais 1 

Melhoria da limpeza do espaço público 3 

Remoção de entulhos e sucatas o 
COMÉRCIO 

Promoção da instalação de um "Parque Comercial" 3 

Criação de áreas comerciais nas novas centralidades urbanas 3 
Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento 
de pátios para fins comerciais, de restauração e culturais 3 

Implementação dos projectos colectivos do PROCOM 3 

Implementação dos projectos individuais do PROCOM 3 

Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM 5 

Promover a 
Cidade do Montijo 

como centro de 
serviços da Área 

Oriental da 
Península de 

Setúbal 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

5 

1 

3 

Apostar, com 
carácter 

prioritário, na 
qualidade 

ambiental da 
Cidade do Montijo 

3 

3 

9 

9 

5 

5 

3 

3 

3 

o 

o 

3 

o 

o 

3 

INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓM ICA 

Criação de um Centro de Abastecimento Agrícola o 3 o 
Criação de um Parque Municipal de Exposições 3 5 o 
Criação de um Parque de Empresas 5 5 o 
Elaboração de um Plano de Marketing das actividades 
económicas locais 3 o 
Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições 
Temáticas 3 5 o 
Construção de um Centro de Congressos 5 5 o 

CHAVE DE PONTUAÇÃO 

Ê imprescindível para a concretização do objectivo 9 
Contribui de forma determinante para a concretização do objectivo 5 
Contribui de forma significativa 3 
Contribui de forma pouco relevante 1 
Contributo nulo ou muito pouco relevante o 

TOTAL 

6 

6 

10 

10 

6 

5 

4 

6 

3 

8 

4 

7 

4 

4 

11 

3 

8 

10 

4 

8 

10 



Grandes Linh<1s de Orientaçao Elevar os níveis Promover a Apostar, com 
de urbanidade da Cidade do Montijo carácter 
Cidade do Montijo como centro de prioritário, na 

aproveitando o serviços da Área qualídade TOTAL 
seu novo Oriental da ambiental da 

posicionamento Península de Cidade do Montijo 
Projectos face a Lisboa Setúbal 

PLANEAMENTO URBANO 
5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do 

Montijo 3 3 3 9 
5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento o 5 6 

5.3 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho 5 7 
5.4 Criação de um sistema de transporte rápido {elêctrico) entre o 

Cais do Seixalinho e o Centro da Cidade 1 5 7 
5.5 Incremento das ligações de transporte público rodoviário com 

Lisboa e os concelhos vizinhos 5 7 

5.6 Revisão do PDM do Montijo 1 3 
5.7 Conclusão e implementação do Plano de Circulação, 

Estacionamento e Transportes da Cidade 3 3 5 11 

5.8 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo 5 5 11 
5.9 Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamento do 

Terri tório Montijo/Alcochete 1 3 5 9 
5.10 Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do 

Montijo 3 5 9 
5.1 1 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem 

sul, até ao Montijo 3 5 

ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
6.1 Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do 

Montijo 3 5 

6.2 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Norte da Circular 3 3 7 

6.3 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha 3 9 13 

6.4 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Montijo o 9 10 

6.5 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonsoeiro 3 o 3 6 

6.6 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo 3 o 3 6 

6.7 Criação da Quinta Ecológica do Montijo o 3 4 

6.8 Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade 3 o 5 8 

6.9 Construção a circular externa da Cidade 5 7 

6.1 0 Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques 5 7 

6. 11 Criação de uma rede de circulação de bicicletas o o 3 3 
6. 12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades 

industriais do interior da cidade. 3 3 7 

CHAVE DE PONTUAÇÃO 

É imprescindível para a concretização do objectivo 9 
Contribui de forma determinante para a concretização do objectivo 5 
Contribui de forma significativa 3 
Contribui de forma pouco relevante 1 
Contributo nulo ou muito pouco relevante O 



Grandes Linhas de Orientação Elevar os níveis Promover a Apostar, com 
de urbanidade da Cidade do Montijo carácter 
Cidade do Montijo como centro de prioritário, na 

aproveitando o serviços da Área qualidade TOTAL 
seu novo Oriental da ambiental da 

Projectos 
posicionamento Península de Cidade do Montijo 

face a Lisboa Setúbal 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

7.1 Implementação da nova orgânica para a Câmara Municipal 3 3 7 

7.2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico o 3 o 3 

7.3 Implementação de um SIG para a gestão da Cidade 3 5 

7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 3 3 7 
7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanística da 

Câmara Municipal 3 o 5 8 

7.6 Criação do Gabinete para as relações Metropolitanas 3 3 7 

7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo 3 3 7 
7.8 Reforço da inteNenção das estruturas do ambiente da Câmara 

na Gestão Municipal o 5 6 

PARTENARIADO LOCAL E REGIONAL 
8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da 

Cortiça o 3 5 8 
8.2 Criação de parcerias para o tratamento de efluentes líquidos e 

resíduos sólidos das suiniculturas. agro-pecuárias e corticeiras 1 o 5 6 
8.3 Realização de campanhas de educação e sensibilização 

ambiental 5 5 11 

8.4 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo 3 3 3 9 

8.5 Criação da Agência de Energia do Montijo 5 7 

CHAVE DE PONTUAÇÃO 

É imprescindível para a concretização do objectivo 9 
Contribui de forma determinante para a concretização do objectivo 5 
Contribui de forma significativa 3 
Contribui de forma pouco relevante 1 
Contributo nulo ou muito pouco relevante o 



HIERARQUIZAÇÃ© 6>©S PROJECTOS DO PLANO 

Grandes Linhas de Orientação Elevar os níveis de Promover a Cidade do 

urbanidade da Cidade Montijo como centro Apostar, com carácter 

do Montijo aproveitando o de serviços da Área prioritário, na qualidade 

seu novo posicionamento Oriental da Península ambiental da 
1D N.º P Projectos face a Lisboa de Setúbal Cidade do Montijo TOTAL 

Prioridatile Estratégica 1 
1 6.3 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Ribeirinha @U 3 1 9 13 
2 3.6 Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM c 5 3 3 11 
3 5.7 Conclusão e implementação do Plano de Circulação, Estacionamento e Transportes 

da Cidade l'U 3 3 5 11 
4 5.8 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo PU 5 5 11 
5 8.3 Realização de campanhas de educação e sensibilização ambiental PLR 5 1 5 11 
6 1.1 Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo SEC 5 5 o 10 
7 1.3 Criação de um polo de Ensino Superior no Montijo SEC 5 5 o 10 
8 2.3 Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho SB o 9 10 
9 2.4 Construção do sistema de tratamento de águas residuais do Afonsoeiro SIJ o 9 10 
10 4.3 Criação de um Parque de Empresas IAE 5 5 o 10 
11 4.6 Construção de um Centro de Congressos IAE 5 5 o 10 
12 6.4 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Industrial do Montijo 0U o 1 9 10 
13 1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo SEC 5 3 1 9 
14 .5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do Montijo PU 3 3 3 9 
15 5.9 Elaboração de um Plano lntermunicipa l de Ordenamento do Território Montijo/Alcochete PU 1 3 5 9 
16 5.10 Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do Montijo PU 3 1 5 9 
17 8.4 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo PLR 3 3 3 9 
18 3.1 Promoção da instalação de um "Parque Comercial" c 3 5 o 8 
19 4.2 Criação de um Parque Municipal de Exposições IAE 3 5 o 8 
20 4.5 Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições Temáticas IAE 3 5 o 8 
21 7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal AM 3 o 5 8 
22 6.8 Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade 0U 3 o 5 8 
23 8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da Cortiça PLR o 3 5 8 
24 3.3 Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento de pátios para fins 

comerciais, de restauração e culturais c 3 3 7 
25 5.3 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho fi'U 5 7 
26 5.4 Criação de um sistema de transporte rápido (eléctrico) entre o Cais do Seixa linho 

e o centro da Cidade PU 5 7 
27 5.5 Incremento das ligações de transporte público rodoviário com Lisboa e os concelhos 

vizinhos PU 5 7 



28 6.2 Elaboração do Plano de Pormenor da Zona Norte da Circular ou 3 3 1 7 
29 6.9 Construção da circular externa da Cidade ou 5 7 
30 6.10 Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques ou 5 7 
31 6.12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades industriais do interior 

da cidade ou 3 3 7 
32 7.1 Implementação da nova orgânica para a Câmara Municipal AM 3 3 7 
33 7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal AM 3 1 3 7 
34 7.6 Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas AM 3 3 7 
35 7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo AM 3 3 7 
36 8.5 Criação da Agência de Energia do Montijo PLR 1 5 7 

Prioridade Estratégica 2 
37 1.6 Recuperação do cine-tea tro Joaquim de Almeida SEC 5 o 6 
38 1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo SEC 5 1 o 6 
39 2.1 Implementação do Plano Director de Abastecimento de Água SB 3 o 3 6 
40 2.2 Remodelação da rede de abastecimento de água SB 3 o 3 6 
41 2.5 Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas SB 1 o 5 6 
42 2.8 Melhoria da limpeza do espaço pú_blico SB 3 o 3 6 
43 5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento PU 1 o 5 6 
44 6.5 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonsoeiro ou 3 o 3 6 
45 6.6 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo ou 3 o 3 6 
46 7.8 Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da Câmara na Gestão Municipal AM o 5 6 
47 8.2 Criação de parcerias para o tratamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos das 

suiniculturas, agro-pecuárias e corticeiras PLR o 5 6 
48 1.10 Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo SEC 1 1 3 5 
49 1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas SEC 5 o o 5 
50 2.6 Elaboração do regulamento de descargas de efluentes industriais SB o o 5 5 
51 5.11 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem sul, até ao Montijo PU 3 5 
52 6.1 Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do Montijo ou 3 5 
53 7.3 Implementação de um SIG para a gestão da Cidade AM 1 3 5 
54 1.2 Construção das novas instalações da Escola Profissional SEC 1 3 o 4 
55 1.11 Criação da casa das Artes do Montijo SEC 3 o 4 
56 1.22 Implementação da Carta Escolar v SEC 3 o 4 
57 1.23 Elaboração da Carta Social do Montijo V SEC 3 1 o 4 
58 1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo ✓ SEC 3 1 o 4 
59 2.7 Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental sobre as actividades industriais SB 1 o 3 4 
60 3.2 Criação de áreas comerciais nas novas centralidades urbanas c 3 o 4 
61 3.5 Implementação dos projectos individuais do PROCOM e 3 o 4 
62 3.4 Implementação dos projectos colectivos do PROCOM c 3 3 4 



63 4.4 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades económicas locais IAE 

64 6.7 Criação da Quinta Ecológica do Montijo ou 
Prioridade Estratégica 3 

65 1.12 Reforço do Departamento Sacio-Cultura l da Câmara do Montijo 

66 1.15 Criação do Prémio Internacional de Música Jorge Peixinho 

67 1.16 Criação do Mês da Música 

68 1.17 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades culturais do Montijo 

69 1.21 Criação de uma rede de cuidados primários de saúde e assistência social 

70 29 Remoção de entulhos e sucatas 

71 4.1 Criação de um Centro de Abastecimento Agrícola 

72 5.6 Revisão do PDM do Montijo 

73 6.11 Criação da uma rede de circulação de bicicletas 

74 7.2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico 

75 1.4 Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional 

76 1.7 Construção do novo edifício do Museu Municipal 

77 1.9 Elaboração do Programa Museológico do concelho do Montijo 

78 1.8 Recuperação da Casa Mora 

79 1.13 Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares 

80 1.14 Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar 

81 1.20 Construção do novo Centro de Saúde do Montijo 

82 1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos 

83 1.25 Construção do novo edifício para a Câmara Municipal 

84 1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta 

85 1.28 Criação do Espaço Jovem do Montijo 

Prioridade Estratégica 1 - 7 ou mais pontos 

Prioridade Estratégica 2 - 4, 5 e 6 pontos 

Prioridade Estratégica 3 - 1, 2 e 3 pontos 

SEC • Serviços e Equipamentos Colectivos 

SB - Saneamento Básico 

C - Comércio 

IAC · Infraestruturas, Equipamentos e Serviços de apoio à actividade económica 

PU - Planeamento Urbano 

OU - Ordenamento Urbanístico 

AM - Administração Municipal 

PLR - Partenariado Local e Regional 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SB 

IAE 

PU 

ou 
AM 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

SEC 

3 o 4 

o 3 4 

3 o o 3 
3 o o 3 
3 o o 3 
3 o o 3 
3 o o 3 
o o 3 3 
o 3 o 3 
1 1 3 
o o 3 3 
o 3 o 3 
1 o 2 

o 2 
1 o 2 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 



3.3. FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS PROJECTOS 



Ficha de Projecto 
Pmiec/11 

6.3. Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha 
ID 

1 

Vector EstrMégh·n ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade Estmtégica 2 0 3 0 
Descri~·fio 

Promover a elaboração de um plano pormenor de toda a zona ribei rinha da cidade, com vista à valorização paisagistica e ambiental 
desta zona e ao seu aproveitamento para fins lúdicos e recreativos. O Plano devera analisar a integração dos empreendimentos 
urbanísticos em curso ou em perspectiva e enquadrar-se nos projectos urbanísticos definidos pelo Plano de Urbanização da cidade a 
desenvolver em simultâneo. 

.J11st[/ic11ç1i11/ lfeitos bpemilns 

Pretende-se dotar a cidade de elevada qualidade urbanística 
e ambiental, assegurando o tratamento dos espaços 
exteriores, a dotação de equipamentos e infraestruturas da 
zona, bem como a integração dos novos empreendimentos 
urbanísticos em curso. 

Emidade Re.\po11sável 
Câmara Municipal do Montijo 

!11cm11•1:11ie11tes da sua N1io l<ealizaçtio 

Incapacidade de obter os níveis de qualidade urbana exigíveis 
para a cidade. 
Manutenção de uma situação de ausência de estratégia 
integrada para a intervenção na zona ribeirinha. 

Entidades E11110/vid11s 
Proprietários dos terrenos. 

Fase Actua/ Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Calendârio de Execuçrio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiçrio 11111/fl/ tln /11 vesri111e1110 (em percemagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0 % 0 % 

/11w!sti1111:11to Global 

2006 2007 

0% 0% 0 % 

Follfes de Fim111cia111e11to 

PORL VT - Eixo 2 45,0% 9.000 Contos 

Orçamento do Estado 35,0% 7.000 Contos 

Orçamento Municipal 20,0% 4.000 Contos 

Contos 

Observações 

2008 

o % 

20.000 contos 

99.581 euros 

2009 

0% 

44.811 

34.853 

19.916 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Pn~iecw 

3.6. Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM 

Vec10r Estratégico COMÉRCIO 

Prioril/111/e Esrraréxica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçlio 

2 

Qualificação urbanistica do Centro Histórico da cidade englobando o arranjo da Praça da República, a pedonalização de parte da zona 
comercial, a qualificação do mobiliário urbano e da iluminação pública e a organização da circulação e estacionamento no interior da 
área de intervenção. 

Jusri/icaç<ioll:.,teitos E,1Jerados 
Projecto de carácter transversal, uma vez que contribui 
significativamente para os 3 grandes objectivos do plano: a 
elevação dos níveis de urbanidade da cidade, a promoção 
enquanto Centro de Área Ocidental da Península e a 
qualificação ambiental da cidade. 
Espera-se que com este projecto a dotação de uma 
qualidade urbanística ao centro da cidade compatível com 
as suas necessidades de desenvolvimento e afirmação. 

Entidade ResponSIÍl'el 
Câmara Municipal do Montijo 

fllcom·e11ie11tes da sua Nrin Realizaçiio 

Degradação do centro da cidade. 
Manutenção da fraca qualidade do espaço e ambiente do 
centro da cidade. Incapacidade na obtenção dos Grandes 
Objectivos Estratégicos da cidade. 

E111idade.,· En 110/virlas 
Câmara Municipal do Montijo. Associação Comércio e Serviços do 
Distrito de Setúbal 

Intenção O Em concurso para construção O Com projecto &1 Em construção 21 

Calendário de Exec11ç1io 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Distribuiçrio 111111a/ du /1111esri111e11f0 (em pen:e11rage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

J111,esti111e11to Clobr,t 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Finr111cia111e11ro 

PORLVT • Eixo 2 . Procom 70,0% 280.000 Contos 

Orçamento Municipal 30.0% 120.000 Contos 

Contos 

Contos 

Ohser11açôes 

2008 

400.000 contos 

1.991 .615 euros 

2009 2010 

o % 0% 0% 

1.394.131 Euros 

597.485 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
----

Projecto /l) 

5.7. Conclusão e implementação do Plano de Circulação, Estacionamento e Transportes da Cidade 3 

Jlecftlr Estratégico PLANEAMENTO URBANO 

Prioridade Hstratégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçtio 

Concluir e implementar o plano de Circulação, Estacionamento e Transportes da Cidade, com vista a gerir o trâfego e estacionamento 
no interior da cidade, assim como o sistema de transportes. 

Justi/icaçrio/Efeitos Esperar/os 

Melhorar as condições de acessibilidade no interior da 
cidade. 
Melhorar a qualidade de vida no interior da cidade. 
Aumentar a capacidade de estacionamento na cidade. 

Entidade Resprm.wível 
Câmara Municipal do Montijo 

l11co111·e11ie11tc.1· da s11a N1io Reali,açiio 

Manutenção da qualidade de vida e ambiente na cidade. 
Aumento do actual congestionamento no interior da cidade. 
Difícil acesso ao centro da cidade. 

E11tidades E111•olvid11s 

Fase , lclt111I Intenção O Em concurso para construção O Com projecto 0 Em construção □ 
Calendário de Exernç1io 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2006 

Distrihuiçiio af/11al do ln vesti111e11to (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

luvesti111e1110 Global 

2006 2007 

10 % 0% 

Foflfes de Fi11t111c:inme1110 

PORLVT · Eixo 2 40,0% 20.000 Contos 

Orçamento do Estado 30,0% 15.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 15.000 Contos 

Contos 

Observações 

2008 

50.000 contos 

248.952 euros 

2009 

o % 0% 

99.581 

74.686 

74.686 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
l'rojecw 

5.8. Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo 

ID 

4 

Vector Estratégico PLANEAMENTO URBANO 

Prioridade Estratégica 2 0 3 0 
Descriç,io 

Promover a elaboração do Plano de Urbanização da Cidade, abrangendo o perimetro urbano definido pelos espaços urbanos, 
espaços urbanizáveis e espaços industriais delimitados no âmbito do PDM . 

./11st[ficaç,io//:,_/'eitos Espemrlos 

Estruturação e articulação do processo de urbanização em 
curso, ou a desenvolver, em torno de uma concepção global 
do espaço urbano, bem como da integração de objectivos de 
funcionalidade (equipamentos, infraestruturas, circulação e 
transportes, etc.). 
Dotação da C.M. de um instrumento de planeamento que 
permita enquadrar as intervenções urbanísticas de pormenor. 

Entidade /(espo11.wível 
Câmara Municipal do Montijo 

/11 co11 1•e11ie11fes tia .ma N t7o Rea/izaçr7o 

Gestão casuistica da ocupação do solo, desarticulação das 
actividades e funções urbanas e incapacidades de programação 
dos investimentos públicos na Cidade. 

E11tidru!es Em·ofridas 
CCR-L VT /DRA-L VT 

Fase .4ctual Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Caleudârio de Execuç,io 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distrib11iç17o 111111a/ tio /11vesti111e1110 (em perl'elllagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

J11vesrime11to (i/obal 

2006 2007 

0 % 0% 0% 

Fontes t!e Fi11a11ci1m1e11to 

Orçamento do Estado 100,0% 35.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Ohsen •ações 

2008 

35.000 contos 

174.266 euros 

2009 2010 

o % 0% 0 % 

174.266 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
----

Projeclo li) 

8.3. Realização de campanhas de educação e sensibilização ambiental 

Veclor fatruté;:ico PARTENARIADO LOCAL E REGIONAL 

Prioridade fatratégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriç<io 

As campanhas de educação e sensibilização ambiental destinam-se a promover o "despertar· de uma consciência ambiental no 
cidadão comum. Devem ser direccionadas, sobretudo, para a população escolar mas também para os restantes grupos alvo 
(comerciantes, industriais, etc.), devendo variar a abordagem da temática consoante o grupo alvo. 

Justijicaçtio/ Efeitos faperudos 

É através da educação e sensibilização que é passivei 
alertar o cidadão para os inúmeros problemas ambientais 
com que a sociedade se debate actualmente (tanto locais 
como globais) e fazê-lo tomar consciência dos efeitos que as 
suas acções actuais terão nas gerações futuras. 

E111idade Responsável 
Câmara Municipal do Montijo 

/11c11111•e11ie111es da .Hill Niio Realizaç<iO 

A consciencialização ambiental é um processo sem retrocesso, 
no entanto, através de acções de educação e sensibilização a 
referida consciencialização poderá dar os seus frutos num 
prazo mais curto e de uma forma mais consistente e duradoura. 
A não consciencialização do cidadão para os problemas em 
causa, poderá levar à individualização da estratégia de 
qualificação pretendida para o Montijo. 

E11tidades Enl'o!vidas 
Câmara Municipal do Montijo, Escolas, Instituto Promoção Ambiental 

Fase Jlct1111! Intenção @ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Caleudtírio de Execuçtio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

J)istrihuiçâo anual do l111•es1i111e1110 (em perce11ragem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

10% 10 % 10 % 10 % 10 % 

l11Pesti111e11to G'lob11! 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fim111ciame1110 

PORL VT • Eixo 2 45,0% 36.000 Contos 

Orçamento Municipal 35,0% 28.000 Contos 

Outros 20,0% 16.000 Contos 

Contos 

Ohser111tf/Jes 

2008 

80.000 contos 

398.323 euros 

2009 

10 % 10 % 

179.245 

139.413 

79.665 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 
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Ficha de Projecto 
Pmjecto 

1.1. Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo 
ID 

6 

Vecfor ütmrégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Esrmtégirn 2 0 3 0 
n escrii;lio 

O modelo de concretização do novo hospital deverá tomar em consideração o expectável rápido e intenso crescimento populacional 
dos concelhos que compõem a sua área de influência e de atracção, bem como o facto da Cidade do Montijo constituir o centro 
funcional mais importante da parte oriental da Península de Setúbal, condição que se tem vindo a reforçar com as oportunidades 
abertas pelo novo quadro de acessibilidades. Tendo em conta a necessária rearticulação no interior da Unidade de Saúde do Barreiro, 
propõe-se que o Hospital do Montijo passe de "Nível 1" a "Distrital Geral" como os de Almada, Barreiro e Setúbal e disponha de uma 
"urgência médico-cirurgica". O novo equipamento deverá localizar-se a norte da circular externa, na área de expansão da Cidade, em 
local de fácil acesso ao exterior da cidade. 

./11Sf((icaçrio/Efeitos Esperados 

Do ponto de vista estrito da saúde, espera-se a melhoria do 
acesso dos utentes aos cuidados de saúde, da organização 
funcional dos serviços e dos próprios indicadores sanitários. 
Mas, a instalação de um equipamento de nível superior 
como é o caso de um hospital detém, também, um 
importante papel de estruturação da rede urbana, 
contribuindo para reforçar as funções centrais do pólo 
urbano no Montijo no interior da Península de Setúbal. 

E11titlade Respmmível 
Ministério da Saúde 

!11co11ve11ie11res tia sua Ntio Re11/izaç1io 

Caso o novo hospital a construir não possua o nível de 
especialização adequado à centralidade urbana do Montijo no 
interior da Península de Setúbal que se pretende 
reforçar/consolidar, perde-se a oportunidade de assegurar uma 
distribuição equilibrada de funções centrais na sub-região, em 
particular entre a parte oriental e ocidental da área urbana 
ribeirinha e, por conseguinte, ficará grandemente comprometida 
a aposta num desenvolvimento urbano e social harmonioso. 

Entidades En 1•0/vitlas 
Câmara Municipal do Montijo, Sub-Região de Saúde de Setúbal, 
Hospital Distrital do Montijo, Centro de Saúde do Montijo 

Fase Act1111! Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
C"lentlrírio de E:rncuçüo 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2003 

2006 

Disrribuir,:üo 1111110! tlu /11 vesti111e11to (em perce11tage111) 

2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 25 % 25 % 25 % 

lnvesti111e11to Global 

2006 2007 

25 % 0% 

Fonres rle Fi11a11cia111e1110 

PORL VT - Eixo 2 - Procom 50,0% 3.000.000 Contos 

Orçamento do Estado 30,0% 1.800.000 Contos 

Outros 20,0% 1.200.000 Contos 

Contos 

Obserl'ltÇf1es 

6.000.000 contos 

29.874.229 euros 

2008 2009 

o % 0% 

14.937.1 15 

8 .962.269 

5 .974.846 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Proje<:W 

1.3. Criação de um polo de ensino superior no Montijo 

Vector fatmtégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Priodtlade /:."srrmégicfl 2 0 3 □ 
Descriçiio 

Criação de um Polo de Ensino Superior na Cidade, com as áreas de ciências agrárias, música e educação, ligado a um 
estabelecimento de ensino superior já existente na AML. Construção das respectivas instalações. 

./11slificaç1io/E.f'eitos Esperados !11co111•e11ieJ11es da s1111 Ntio Rea/izru.;r1o 

Elevar os niveis de urbanidade e de formação e avaliação 
profissional da população residente. Promover a cidade do 
Montijo como centro de serviços e equipamentos de âmbito 
sub-regional. 

Menor capacidade de apoio à actividade económica local. 
Menor capacidade de afirmação da cidade como centro de 
equipamento e serviços. 

Reforço de capacidade de atracção e fixação de população. 

Entidade Respo11.wí11e/ 
Ministério de Educação 

Manutenção da situação de dependência do exterior no que 
respeita ao ensino superior. 

E11titlndes Enw>lvidas 
Instituto Politécnico - Universidade Técnica 

Fase llctua/ Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção 

Calendário de Ewcuçlio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2005 

Distrib11içt10 111111a/ tio !11vestime1110 (em perce11ta;;e111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

!11Pesli111e11l0 G/olml 

2006 2007 2008 

1.500.000 contos 

7.468.557 euros 

2009 2010 

o 

0% 25 % 25 % 25 % 25 % 0% 0% o o/o 0% 0% 

Fontes de Fi11fl11cir1111e11to 

Orçamento do Estado 100,0% 1.500.000 Contos 7.468.557 Euros 

Contos Euros 

Contos Euros 

Contos Euros 

Observaçties 

Plano Estratégico do Montijo 
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Fie/ta de Projecto 
------

l'mjec/11 

2.3. Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho 
ID 

8 

Vector Estmté1;ico SANEAMENTO BÁSICO 

J>rioritlai/e E.\'tratégirn 2 0 3 □ 
nescriçtio 

Estando a ETAR do Seixalinho concluída, é necessário garantir a execução de drenagem dos efluentes para a ETAR, nomeadamente, 
que sejam concluídas as estações elevatórias dos "Pescadores" e do "Saldanha" 

J11s1ijicaçiio/ Efeitos Esperado.\ 

O tratamento das águas residuais da cidade do Montijo é 
fundamental para a melhoria da sua qualidade ambiental, 
dado que evita a drenagem dos efluentes para o estuário 
(que contribui para os maus cheiros que se fazem sentir, 
sobretudo na maré baixa} e para o solo, que por sua vez 
contribui para a contaminação das reservas de águas 
subterrâneas. 

Entidade Respo11.wíve/ 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co111•e11ie11tes tia sua Nrio Realizaçrío 

A manutenção da situação actual potencia o risco de 
contaminação do solo e águas subterrâneas assim como os 
maus cheiros que se fazem sentir na zona urbana. 
Crescimento urbano de qualidade comprometida. 

t:ntitlades E11 1•0/vidas 
SMAS 

Fase Actua/ Intenção O Em concurso para construção O Com projecto O Em construção ~ 

Ca/e11dário de Execuçiio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Di.vtrihuiçt7o a11110/ tio Jn,,esti111ento (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

l111>esti111e11to Ciloba/ 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fina11cia111e1110 

PORLVT · Eixo 1 60,0% 180.000 Contos 

Orçamento do Estado 15,0% 45.000 Contos 

Orçamento Municipal 25,0% 75.000 Contos 

Contos 

Obserl'ftçiies 

2008 

300.000 contos 

1.493.711 euros 

2009 

o % 0% 

896.227 

224.057 

373.428 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montíjo 



Ficha de Projecto 
/>mjeclO 

2.4. Construção do sistema de tratamento de águas residuais do Afonsoeiro 
ID 

9 

Vector Estratégico SANEAMENTO BÁSICO 

Prioritlatle Estmtéf?ica 1 ~ 2 O 3 O 
Descrição 

O sistema de tratamento de águas residuais do Afonseiro inclui a ETAR e todas as intra-estruturas necessárias para a drenagem e 
encaminhamento dos efluentes para a ETAR e para o meio receptor do efluente tratado .. Esta ETAR destina-se a tratar o restante 
efluente da cidade do Montijo (assim como de outras localidades incluídas no sistema) que não é encaminhado para a ETAR do 
Seixalinho. 

Com as duas ETAR's em funcionamento é garantido o tratamento total dos efluentes domésticos da cidade do Montijo. Esta é uma 
medida estrutural sem a qual não se pode "partir" para a efecliva melhoria ambiental da cidade do Montijo. 

Just(ficaçrio/ Efeitos üpem<los 

O tratamento de águas residuais da cidade é fundamental 
para a melhoria da qualidade ambiental do Montijo pois 
evitará a drenagem de efluentes para o solo e estuário do 
Tejo, evitando assim a contaminação do solo, e por sua vez, 
das reservas de água subterrâneas. 
Contribuirá também para a eliminação dos maus cheiros que 
se fazem sentir na zona urbana, especialmente durante a 
maré baixa. 

Entidade Respo11.wii,ef 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co11l'e11ie11tes da sua N1io Rcalizuçrio 

A manuteção da situação actual potencia o risco de 
contaminação do solo e águas subterrâneas assim como os 
maus cheiros que se fazem sentir na zona. 
Comprometimento do crescimento urbano qualificado. 

E11titlades E,11·olvid11s 
SMAS 

Fase Actua/ 
Intenção O Em concurso para construção O Com projecto ~ Em construção o 

Cale11dârio de Execuçrio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Distrib11iç1io 111111fll tio /1111esfimento (em percentagem) 

2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

fll1•esti111ento Global 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fo11tes de Filtflnciame11to 

PORL VT • Eixo 1 60,0% 1.200.000 Contos 

Orçamento do Estado 15.0% 300.000 Contos 

Orçamento Municipal 25,0% 500.000 Contos 

Contos 

Ohservapk\· 

2008 

2.000 000 contos 

9.958.076 euros 

2009 

o % 0% 

5.974.846 

1.493. 71 1 

2.489.519 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projecto 

4.3. Criação de um Parque de Empresas 

li) 

10 

Vector Estratégico INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 

/>rioridrule fa·tratigicr, 2 0 3 0 
Descriçtio 

Criação de uma nova área para localização empresarial, dotada de equipamentos e serviços adequados de apoio e dinamização à 
actividade das empresas. 
Esta intervenção terá um desenvolvimento faseado, de acordo com a dinâmica da procura e da instalação de novas empresas. Para a 
primeira fase do projecto prevê-se a abertura de uma área com a dimensão de 40 hectares, com a colocação das infra-estruturas 
básicas necessárias à instalação das empresas, bem como de instalações para acolhimento de serviços de apoio á população do 
Parque: trabalhadores, empresários e visitantes. 

.lust(/icaçrio/Efeitos Esperados 

Melhor ordenamento industrial na envolvente da cidade. 
Dinamizaçãodo investimento empresarial numa lógica de 
inserção económica metropolitana. 
Crescimento do emprego industrial e de serviços no 
concelho. 

Entidarle Respo11sável 
Câmara Municipal do Montijo 

l11co111·e11 ientes da sua Nâo Realização 

Carência de um espaço qualificado, devidamente intra
estruturado e devidamente articulado com o espaço urbano, 
com condições para o acolhimento de novas iniciativas 
empresariais. 

E11titlades Enl'ohiida.1· 
AERSET 

Fase Ac1t,al Intenção 0 Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Calenrlrírio de Execução 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2003 

Distribuit,'fiO f11111al tio l111 •esti111e11to (em percenwgem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 50 % 50 % 0% 

l11vesti111e11to Global 

2006 2007 

0% 0 % 0% 

Fontes de Fi11a!fciame1110 

PORL VT - Eixo 1 60,0% 330.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 165.000 Contos 

Outros 10.0% 55.000 Contos 

Contos 

ObservuçiJes 

2008 

550.000 contos 

2.738.471 euros 

2009 

o % 0% 

1.643.083 

821.541 

273.847 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projecto 

4.6. Construção de um Centro de Congressos 

Vector Estratégico INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Prioridade t '.<;tratégica 1 ~ 2 O 3 O 
De.,;criçrio 

A colocação da cidade do Montijo como novo centro de serviços da área oriental da Península de Setúbal, aproveitando o novo 
posicionamento face a Lisboa, coloca na ordem do dia a construção de equipamentos de nível superior no domínio do 
desenvolvimento e dinâmica empresarial. 
O crescimento que se tem verificado no mercado das reuniões de negócios e dos congressos de natureza económica e comercial, 
tem tido um impacte poilivo na qualificação do ambiente empresarial e na modernização funcional das cidades. 

ID 

11 

A carência que se faz sentir ao nível de equipamentos de acolhimento destas actvidades na Península de Setúbal, dá a esta iniciativa 
do Plano uma projecção de âmbito sub-regional. 
O projecto destina-se à construção de um equipamento com condições adequadas para a realização de reuniões com um número 
elevado de participantes. Este equipamento será, contudo, composto por salas de dimensão variável permitindo a realização de 
reuniões de diversos formatos e em simultâneo. 

Justijh:açr7o/Efeitos Esperados 
Dinamização do ambiente empresarial local. 
Maior projecçção, em termos empresariais, da cidade do 
Montijo na sub-região. 
Valorização funcional da cidade no contexto da rede urbana 
metropolitana. 

E11tidatle Respo11s1í1·el 
Câmara Municipal do Montijo 

/11 co11 ve11ie111e.\· da sua Nrio Realizaçiio 

Carência local e regional de um espaço que permita acolher 
importantes iniciativas de discussão e divulgação de matérias de 
importância empresarial e económica. 

Ellfidade.1· Eumll'frlas 
AERSET, Associações empresariais locais, Ministério da Economia 

Fase Acwal Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção □ 
Calendário de Erecuçiio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2003 

2006 

Distribuiçrio anual do /11 vesti111e11to (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 25 % 25 % 25 % 

l11vesti111en10 Global 

2006 2007 

25 % 0% 

Fontes de Fim111cia111e11/o 

PORLVT- Eixo 2 50.0% 400.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 240.000 Contos 

Orçamento do Estado 20,0% 160.000 Contos 

Contos 

Obserw,çiies 

2008 

800.000 contos 

3.983.231 euros 

2009 

o % 0% 

1.991.615 

1.1 94.969 

796.646 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projecto 

6.4. Elaboração do Plano de Pormenor da zona industrial do Montijo 

JL) 

12 

Vector Estratégico ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade t.stmtégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçrio 

Elaborar o Plano de Pormenor da Zona Industrial, com vista à qualificação, ordenamento e infraestruturas do respectivo espaço, 
definindo os indices de ocupação, o tipo de actividades a instalar bem como as infraestruturas de saneamento e a energia 
necessárias ao funcionamento das unidades industriais. 

Just[f ic11çrio/Efeitos Esperados 

Qualificar as infraestruturas de apoio actividade económica. 
Contribuir para o ordenamento das áreas industriais. 
Contribuir para a qualificação ambiental e urbanística da 
cidade. 
Melhorar as condições de funcionamento das empresas. 

Entidade Responsável 
Câmara Municipal do Montijo 

l/lcom·enie11tes do sua N<7o Realizaçtio 

Desqualificação do espaço urbano. 
Desordenamento da zona industrial 
Manutenção de conflitos de funcionalidade e de inserção entre a 
zona industrial e a cidade. 

Entidade.\· E,11•0/i,idas 
Empresas da Zona Industrial 

Fase Actuaf Intenção li2l Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Calendário de Execu çlío 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Disrrih11iç<10 t11111al do /11ves1i111e1110 (em p ercemage111} 

2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

luvestimento Global 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11a11cia111e11to 

PORL VT • Eixo 1 50,0% 7.500 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 7.500 Contos 

Contos 

Contos 

Ohserl'1tçôes 

2008 

15.000 contos 

74.686 euros 

2009 2010 

o % 0% 0% 

37.343 Euros 

37.343 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Pmjeclo 

1.5. Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo 

Vecior Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estmrégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descrit;rio 

1D 

13 

Construção de uma Zona Desportiva de grande dimensão, cujo nlvel de especialização e qualificação confira uma relevância supra
concelhia ao Montijo. O Parque Desportivo do Montijo compreenderá um conjunto de equipamentos diversificado um carácter multi
funcional (competição/espetáculo, formação e recreação), designadamente. estádio de futebol (com pista de atletismo). 
polidesportivos, courts de ténis, espaço para desportos radicais, pista de BMX, squach, pavilhão, circuito manutenção etc .. Ficará 
localizado junto ao Bairro do Esteva!. Será importante que esteja concluído antes do Europeu 2004 . 

./11st[/icaçtio/Efeitos faperatlos 

Dotação de equipamentos desportivos compatíveis com as 
necessidades dos próximos anos. 
Acréscimo da relevância e centralidade da cidade em termos 
sub-regionais. 
Maior capacidade para o desenvolvimento do desporto de 
competição, formação e informal. 

Entitlarle Respo11sri11e/ 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co11ve11ie111es da sua N lio Realização 

Incapacidade de responder em termos qualificados à procura 
crescente de prática desportiva, por parte quer de clubes, quer 
de escolas ou da cidade individualmente considerada. 

E11titfatfes Eu 1•0/vidns 
AERSET 

Fase Act1111I Intenção O Em concurso para construção O Com projecto ~ Em construção □ 
C11/e11dtíriu de b:ec11çrio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2005 

Distrib11içâo r1111w/ tio l11vestime11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

10 o/o 25 o/o 25 o/o 25 o/o 15 o/o 

fll vesti111e11to Global 

2006 2007 

0% 0% 

Fontes de Fi11a11ciw1w11to 

PORLVT • Eixo 2 • Procom 50,0% 1.250.000 Contos 

Orçamento do Estado 20,0% 500.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 750.000 Contos 

Contos 

Ohserw,çães 

2008 

2.500.000 contos 

12.447.596 euros 

2009 

o % 0% 

6.223.798 

2489.519 

3.734.279 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projecto 

5.1. Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do Montijo 

/{) 

14 

Jlec:tor fütratégico PLANEAMENTO URBANO 

Prioridade Estratégica 1 ~ 2 O 3 O 
Desaiçâo 

Criação, no âmbito da Câmara Municipal, de um gabinete de análise prospectiva, que possibilite a monitorização da situação socio
económica concelhia, a avaliação da concretização dos Planos incidentes sobre o território e o aconselhamento das instâncias de 
decisão sobre actuação ao nível do Planeamento Urbanístico. 
Este gabinete deverá incluir pelo menos dois técnicos especialistas e dois auxiliares e ser apetrechado dos meios técnicos e 
equipamento necessários. 

./11stijicaçiio/Efeitos üperat!os 

Trata-se de outro projecto com contributo significativo para 
as três Grandes Linhas de Orientação Estratégica definidas. 
A modernização e urbanização do Conselho do Montijo nas 
circunstâncias de desenvolvimento permitidas pela nova 
acessibilidade a Lisboa, acarreta um grande esforço ao nível 
do Planeamento Urbano e da respectiva monitorização, 
avaliação e adequação às necessidades de uma realidade 
em permanente mutação. 

Entidade Re.~pon.wivel 
Câmara Municipal do Montijo 

J11c1m1°e11ie11tes da sua f\Wo Rea/izaçrio 

Incapacidade da actuação do Planeamento Urbano, por 
desactualização ou desajustamento das propostas e estratégias 
previstas, num contexto de célere mutação das necessidades. 
Incapacidade técnica de monitorização e avaliação do Plano 
Estratégico. 

Entidades En 1°0/vidus 
Câmara Municipal do Montijo 

Fase Actual Intenção ~ Em concun;o para construção O Com projecto O Em construção □ 
Calendário de E\·ecuçrio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrilmiç<io a1111a/ do illvesti111e1110 (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

17 % 9% 9% 9 % 

fll vestimeuw G!ohal 

2006 2007 

9 % 9% 9% 

Fomes de Fi11an dr1111e11tu 

Orçamento Municipal 100,0% 130.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Ob.<ien,r,ções 

2008 

130.000 contos 

647.275 euros 

2009 2010 

9 % 9 % 9% 

647.275 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projecto ID 

15 5.9. Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamento do Território Montijo/Alcochete 

Vector Estratégic-o PLANEAMENTO URBANO 

Prioridade Estratégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçtio 

Promover a elaboração de um plano intermunicipal de ordenamento do território (DL n ° 380/99) abrangendo os concelhos do Montijo 
e Alcochete. 

Justificaç<io/Efeitos E.\per11df>s 

Pretende-se a articulação e compatibilização das políticas 
incidentes nesta área, a definição de uma estratégia 
intermunicipal que enquadre a intervenção de cada um dos 
municípios, bem como a organização do território de forma a 
potenciar a valorização dos recursos e a optimização do 
investimento público. 

Entirltule Respo11.wível 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co11ve11ie11tes da sua Ntio Realizaçrio 

Ausência de estratégia conjunta entre os dois municípios que 
sofrem os impactos directos da inserção da Ponte Vasco da 
Gama, ao nível da política de ocupação do solo e da localização 
de actividades, equipamentos e infraestruturas, estando a 
duplicação de esforços de investimento e disfuncionalidades na 
organização do território. 

Entidades E111•0/vidas 
Câmara Municipal de Alcochete 

Fase A crua/ Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
C11/e111/ário de E\·ecução 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Dfa·trib11iç1io 1111111t! do /111•estime11to (em perce11ta;::e111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

lnvestime11to Ci/ohal 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fo11tes de Fi11a11óamemo 

PORLVT - Eixo 2 50,0% 20.000 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 20.000 Contos 

Contos 

Contos 

Observações 

2008 

40.000 contos 

199.162 euros 

2009 

o % 0% 

99.581 

99.581 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
---

Pmjecto 

5.10. Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do Montijo 
ID 

16 

Vector Estratégico PLANEAMENTO URBANO 

Prioridade Estratégica 1 ~ 2 O 3 D 
Descriçtio 

Estudo para a criação de um sistema de transportes integrado no interior da cidade do Montijo, que possibilite uma forte mobilidade 
interna e uma fáci l ligação aos terminais de carácter regional e sub-regional. Deverá ter um carácter misto de transporte sobre carris 
e rodoviário e utilização de energias boas para o ambiente. Este projecto inclui também o estudo para a criação de uma empresa 
mista (de capitais privados e com participação da autarquia) para a gestão do sistema e coordenação das actividades das entidades 
intervenientes . 

./11s1f/icaç1io/ f:./eitox Esperar/os 

Contribuição decisiva para a elevação dos níveis de 
urbanidade da cidade e para a melhoria da qualidade do 
ambiente urbano através da diminuição do tráfego 
automóvel e da disponibilização de espaço para fins 
pedonais no centro da cidade. 

Entidude Respon.ni 1>e/ 
camara Municipal do Montijo 

/11co11l'e11ie11tes da sua Nrin Realiwçrio 

Incapacidade de dotar o Montijo de uma mobilidade urbana 
compatível com a sua dimensão e necessidades da população. 
Incapacidade de resolução dos problemas ambientais derivados 
do excesso de tráfego automóvel no centro da cidade. 

Entidades E111•0/vid11s 
Operadores de Transporte 

Fase Aclual Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Calendário de Execuçfio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2004 

Distribuiçtio ,1111ut! do /11 ves1ime11to (em perc:e11t11ge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0 % 33 % 33 % 33 % 

lll1>esti111e11to Global 

2006 2007 

0 % 0% 0% 

Fontes de Fi1u111ciame11to 

Orçamento Municipal 100,0% 25.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Observaçôes 

2008 

25.000 contos 

124.476 euros 

2009 2010 

o % 0% 0% 

124.476 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Pmjecto 

8.4. Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo 

Vector L ~tratégic:n PARTENARIADO LOCAL E REGIONAL 

Prioridade /:,~\trmégica 1 ~ 2 O 3 O 
Oescriçâo 

/ /) 

17 

Identificação de um conjunto de acções e projectos destinados à divulgação, e promoção da cidade do Montijo no exterior, em todos 
os domínios sectoriais (com indicação do âmbito territorial, dos canais de comunicação, do valor orçamental e priorização de cada 
projecto). 

Just[(icarlio/ EfeitoJ Esperlldos 

Reforço da capacidade de atracção, quer populacional quer 
no que respeita às actividades económicas. 
Criação e divulgação da imagem da cidade consonante com 
a estratégia de desenvolvimento definida. 

Entidade Re.111m1.HÍl'e! 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co111·enie11tes da s 1111 N<io Rea/izaç,io 

Menor capacidade de atracção e visibilidade da cidade do 
Montijo. 
Maior dificuldade de implementação da estratégia de 
desenvolvimento para a cidade, bem como das estratégias 
sectoriais. 

Entidades E,11•0/pif/11s 

Fase Actual Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Ca/endário de Execuç,io 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2001 

Distri b11iç110 111111al tio /11 vestime11to (em perce11/{fge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

100 % 0% 0% 0 % 

l111·esti1111mto Glob{f/ 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Financiamento 

PORL VT • Eixo 1 50,0% 7.500 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 7.500 Contos 

Contos 

Contos 

Ohser\l/1ções 

2008 

o % 

15.000 contos 

74.686 euros 

2009 

0 % 

2010 

0% 

37.343 Euros 

37343 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projel'lu 

3.1. Promoção da instalação de um "Parque Comercial" 

Vectnr Estratégico COMÉRCIO 

Prioridade Estratégica 2 □ 3 0 
Descri1;1io 

ID 

18 

Criação das condições necessárias à implementação de uma área comercial na cidade, com condições adequadas de acessibilidade, 
qualificação e ordenamento físico. 

J11s1{(icaçriol f.,_Jeitos Esperados 

Diversificar e qualificar o aparelho comercial. 
Contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana. 
Contribuir para a criação de emprego. 
Valorizar o funcionamento da cidade. 

Entidade Re.1po11srí11e/ 
Privados (empresas comerciais) 

/11co11w 11ie11tes da ,çuo N,in Rea/izaçrio 

Desordenamento da implantação comercial de grande e média 
dimensão. 
Incapacidade de preencher novas necessidades de oferta 
comercial. 

Entidades E111·0/vidas 
Câmara Municipal do Montijo 

Fase Actua/ Intenção O Em concurso para construção O Com projecto b!] Em construção □ 
Calendário de Exec11r1io 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distrib11içtio t11111al do 1m1esti111e11to (em perce11ta;:em) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

!11l'estime11to Global 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11a11t:ia111e11to 

PORL VT · Eixo 1 60,0% 300.000 Contos 

Outros 40.0% 200.000 Contos 

Contos 

Contos 

Obser111t<,:i'íes 

2008 

500.000 conlos 

2.489.519 euros 

2009 2010 

o % 0% 0% 

1.493.711 Euros 

995.808 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Pmjecto 

4.2. Criaçào de um Parque Municipal de Exposições 

Vector 1.::.\/ratégico INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Prioridade E.,·rratégim 2 0 3 0 
Descriç<io 

1/) 

19 

Construção de uma área, devidamente intra-estruturada, para a realização das feiras e mercados actualmente existentes na cidade. 
Esta intra-estrutura consistirá num pavilhão com uma área coberta de 5 hectares e integrará os serviços necessários ao 
funcionamento das exposições bem como das instalações para outras iniciativas de animação complementares às exposições a 
definir no Estudo de viabilidade; por exemplo: sala de colóquios, sala de projecção de diaporamas/filmes. 
O equipamento terá uma equipa permanente (com dimensão a definir) para apoio à organização dos eventos, a qual ficará 
responsável pela elaboração do programa anual e sua implementação 

Just(f7caçüol/.:._/eiros Esperados 

Qualificação das iniciativas de promoção das actividades 
económicas locais. 
Promover a projecção regional do concelho, em termos de 
actividade económica. 

Entidade Respomá11el 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co111•e11irmtes da sua Nlio Neulizaçrio 

Carência de um espaço devidamente qualificado para a 
realização de exposições económicas de promoção das 
actividades produtivas locais. 

Entidade.V E111•olvidas 
Organização da Montiagri, Associações Económicas locais 

FaseActual Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção 

Calendário de Execuçrio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2003 

Distribuiçrío 11111u1/ rio l11vesti111e11to (em percentagem) 

Jnvesti111e1110 Global 

500.000 contos 

2.489.519 euros 

o 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0% 50 % 50 % 0% 0% 0% 0% o % 0% 0 % 

Fontes de Fi11a11dame11to 

PORLVT - Eixo 2 50,0% 250.000 Contos 1.244.760 Euros 

Orçamento do Estado 20,0% 100.000 Contos 497.904 Euros 

Orçamento Municipal 10,0% 50.000 Contos 248.952 Euros 

Outros 20,0% 100.000 Contos 497.904 Euros 

Observações 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Proj ecto 
Projeet11 

4.5. Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições Temáticas 

Vecror Estratégico INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Prioridade Estmtégiea 1 ~ 2 O 3 O 
Descri(.'tio 

/[) 

20 

Definir e implementar um conjunto de iniciativas de caracter regular para a mostra e exposições de valorização e promoção do tecido 
económico local. 
As iniciativas deverão mobil izar os agentes locais e privilegiar as especificidades da economia da cidade e do concelho. 
A sua realização deverá ter em consideração as condições oferecidas pelo Parque Municipal de Exposições, no sentido de dinamizar 
este espaço privilegiado. 

J1w[flcaçfio/Efeitos Esperados 

Dinamização do ambiente empresarial do concelho. 
Projecção da cidade e do concelho. 
Articulação das mais importantes iniciativas de promoção 
económica local. 

Entidade Respo11.wfre/ 
Câmara Municipal do Montijo 

l11co111•e11ie11tes da suo Nlio Realização 

Desenvolvimento atomizado das iniciativas de promoção do 
tecido produtivo da cidade e do concelho. 

E11ritlades Em·,,!vidos 
Associações sectoriais locais, Empresas locais. 

Fase Actua/ Intenção 621 Em concurso para construção O Com projecto O Em construção □ 
Calendário de Exernçfio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrihuiçtio a111w/ do l11 l'esti111e11ro (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

/11vesti111e11to Global 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fi11a11da111e11to 

PORLVT • Eixo 1 60,0% 150.000 Contos 

Orçamento Municipal 20,0% 50.000 Contos 

Outros 20.0% 50.000 Contos 

Contos 

Obser1111çôe.\· 

2008 

250.000 contos 

1.244.760 euros 

2009 

10 % 10 % 

746.856 

248.952 

248.952 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projecto 

7.5. Reforço do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal 

Vector Estrmégico ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Prioridade Estratégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçrio 

ID 

21 

Reforço do O. A. U. através de uma maior dotação de meios técnicos, humanos e financeiros que permitam uma resposta mais 
adequada às necessidades de planeamento e gestão urbanística da cidade. Este projecto associa-se directamente aos estudos 
conducentes à implementação de uma nova orgânica para a Câmara Municipal. 

J11.'itificaçriol/Jeiros Esperados 
O projecto deve-se à actual exiguidade do Departamento de 
Administração Urbanística para fazer face às novas 
necessidades de planeamento e gestão da cidade. Espera
se uma maior capacidade de execução de instrumentos de 
planeamento urbanístico e de controlo do processo de 
urbanização. 

E111idade Respo11.\'tÍl'el 
Câmara Municipal do Montijo 

/11 cm11·e11ie11te,\· tia sua N,io Realizaçrio 

Maior dificuldade de controlo do processo de urbanização e de 
aquisição dos padrões de qualidade ao nível dos espaços e 
serviços urbanos. 

E111idatles E11vol11idas 

Fase / lctual Intenção O Em concurso para construção O Com projecto ~ Em construção o 
Calendário de El·ecuç,io 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Distrib11iç1io 111111al tio Jn vesti111e11to (em perce111age111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0 % 

fllvestime11to Global 

2006 2007 

0% 0 % 0% 

Fontes de Fi11a11cir1111e11to 

Orçamento Municipal 100,0% 40.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

ObservuçíJes 
Não estâ previsto o acréscimo de despesas correntes decorrentes da implementaçAo do projeclo. 

2008 

40.000 contos 

199. 162 euros 

2009 2010 

o % 0% 0% 

199.162 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Proj ecto 
Projel'fo JD 

22 6.8. Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade 

VeClor Estmtégirn ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade Es1ra1égic11 2 □ 3 □ 
Descriçlio 

Para além dos espaços verdes programados para a cidade e propostos pelo PMA, este projecto visa a criação e manutenção de 
pequenas zonas verdes em áreas residenciais, arruamentos e escolas, e contempla a plantação de árvores ou arbustos e canteiros 
de flores, utilizando todo o espaço mal aproveitado ou degradado, com potencial visível. 

Justijicaçcio/Efeitos Espertulos 

Pretende-se que este projecto melhore significativamente o 
conforto e bem estar do residente na cidade e contribua para 
o aumento da capitação de espaços verdes, através da 
implementação de zonas verdes, por pequenas que sejam, 
envolvendo os residentes na sua manutenção. 

Entidude Respo11sâvel 
Câmara Municipal do Montijo 

/11cm11·e11ie11tes tia sua Nr7n Realizaçrio 

Manutenção da fraca qualidade ambiental do Montijo, ao nível 
da capi tação de zonas verdes, o que influencia directamente a 
qualidade de vida do cidadão. 

Entidades E111•0!11irlas 
Associações de Moradores, Escolas, Associações Defesa Ambiente 

Fase .4 ctu11! Intenção ~ Em concurso para construção D Com projecto D Em construção □ 
Calendtírio tle E1:ec11çrio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrih11içtio a1111al tio /11ve.sti111en10 (em perce11111ge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

10 % 1D % 10 % 1D % 10 % 

/11vesti111e11to Global 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fi111111cia111ellfo 

PORLVT • Eixo 2 40,0% 320.000 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 400.000 Contos 

Outros 10,0% 80.000 Contos 

Contos 

Observuçôes 

2008 

800.000 contos 

3.983.231 euros 

2009 

10 % 10 % 

1.593.292 

1.991 .615 

398.323 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projel'lo 

8.1. Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da Cortiça 

Vector Estratégico PARTENARIADO LOCAL E REGIONAL 

Prioridade E.\1m1égica 1 ~ 2 D 3 O 
Descrir;rio 

li) 

23 

Promover articulação entre as actividades de investigação do CTCOR e as empresas corticeiras nos dominios da modernização 
industrial, do ambiente e da valorização do montado, com vista à introdução de processos de produção inovadores que contribuam 
para a valorização dos recursos e preservação ambiental. 

J 11s1[/ieaçiio/Ejeiw.v Esperados 

Modernização do tecido industrial. 
Preservação ambiental. 
Valorização dos montados. 

E111idade Respon.wíve/ 
Câmara Municipal do Montijo 

l11co11ve11ie111es da sua Nrio Realilaçrio 

Degradação ambiental. 
Baixo n ivel de produtividade industrial 

E11tit/{l(/e.~ E111'(1/11ida.\· 
Centro Tecnológico da Cortiça, Associações empresariais, Sindicato 
dos Corticeiros, Produtores de Cortiça 

Fase Actual Intenção ~ Em concurso para construção D Com projecto O Em construção o 
Calendário de Exec11çao 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2001 

Distrihuiç1io w111a/ do lnves1ime11to (em percen({/gem) 

2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 0% 0% 

!11l'esti111e11to Global 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi111111ciame11to 

Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Obsen·açfies 

2008 

o % 

O contos 

O euros 

2009 

0% 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
---------

Prujec10 

3.3. Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento dos pátios para fins comerciais, de 
ID 

24 
restauração e culturais 

Vector fatmtégico COMÉRCIO 

Prioridade Estratégica 1 ~ 2 O 3 O 
De.l'crição 

Com a transferência das famílias residentes nas chamadas "Casas de Pátio" para novas habitações, dar-se-à o seu esvaziamento, 
com a consequente formação de espaços marginais no interior do próprio centro urbano do Montijo. Urgirá, enlão, devolver os Pátios 
à Cidade, desenvolvendo um programa de reconversão funcional dos mesmos para fins culturais, comerciais e de restauração, que 
promova uma ampla dinâmica em !orno de projectos tão variados como a criação de novas unidades hoteleiras, restaurantes e lojas, o 
arranjo e equipamento dos espaços exteriores, a reabili tação patrimonial, a edição de roteiros e brochuras e a realização de 
actividades culturais. Pretende-se, pois, depois de estudadas as especificidades e os recursos de cada Pátio que decorrem da sua 
posição relativa no centro da Cidade, bem corno os meios de gestão e financiamento adequados, criar bolsas destinadas ao consumo 
cultural. 

./ust[ficaçüo/Efeitos Esperados 

Preservação de uma das facetas da herança material da 
fase de crescimento industrial da Cidade, a qual constitui 
uma sua singularidade a projectar no exterior. 
Rentabilização do património edificado da Cidade. 
Estimulo da economia e do mercado de emprego local. 
Aumento da capacidade de atracção de 
turistas/visitantes/consumidores de bens simbólicos. 
Fomento da animação urbana e revitalizar as relações de 
sociabilidade local. 

E11tidarle Respo11.,·ri11el 
Câmara Municipal do Montijo 

/11 co111·e11iemes tia s11a N rio Realizaç,7o 

Desperdício de uma oportunidade de requalificação integrada da 
Cidade do ponto de vista urbano, paisagístico e cultural, por via 
do desbaratamento de uma parte significativa do património 
habitacional da Cidade e do acréscimo das condições de 
insegurança urbanas associadas ao esvaziamento demográfico 
e funcional dos Pátios, cujas características de fechamento ao 
exterior tendem a favorecer a sua apropriação marginal. 

E11tidatles En l'fJll'itlas 
Agentes Públicos e privados de índole cultural e económica 

Fase Actua/ Intenção 621 Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Ca/e11dtíl'io de Exec11ç1io 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2008 

Distribuiçtio amu,I do lu11estime1110 (em percenwgem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 

/111'esti111e11to Global 

2006 2007 

12 % 12 % 

Fo11tes de Fi11a11ciame11to 

PORLVT • Eixo 2 50,0% 400.000 Contos 

Outros 20.0% 160.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 240.000 Contos 

Contos 

Observ11çties 

2008 

800.000 contos 

3.983.231 euros 

2009 

12 % 0% 

1.991.615 

796.646 

1.194.969 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



1 
Ficha de Projecto ~----------

Pro j ec to 

5.3. Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho 

Vector E:;·tratégirn PLANEAMENTO URBANO 

Prinridode Estratégica 2 □ 3 0 
Descriçüo 

ID 

25 

Construção do terminal rodo-fluvial, com vista a criar um interface intermodal de transportes no Cais do Seixalinho. As instalações a 
criar deverão possibilitar capacidade de desenvolvimento de um interface de âmbito regional e principalmente de distribuição sub• 
regional. 

./11.sti(icaçrio/Efeito.,· Esperados 

Melhorar a acessibilidade a Lisboa e concelhos vizinhos. 
Diminuir a utilização de transporte individual. 
Diminuir o trânsito no centro da cidade. 
Maior utilização de transporte público. 
Diminuir o tráfego ferrovial no esteiro do Montijo 

Entidade Respo11.wíi 1e/ 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co111•e11ie11tes tia .ma Nrio Realização 

Aumento do tráfego no centro da cidade. 
Diminuição da utilização de transporte público. 
Deficiente articulação no sistema de transportes públicos. 
Acréscimo da poluição e degradação ambiental do esteiro. 

t:,,ridrufe.,· E111·olvidas 
APL, Transtejo- Transportes Sul do Tejo, Setubalense 

Fase Act11a/ Intenção 621 Em concurso para construção O Com projecto D Em construção o 
Calenrlário de E.,·ec11ç,io 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2003 

2006 

Distrihuiçtio 11111,a/ do !11 vesti111e111v (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 25 % 25 % 25 % 

!111·esti111e11to Global 

2006 2007 

25 % 0% 

Fomes de Fi1"111ciame11to 

PORLVT • Eixo 2 45.0% 900.000 Contos 

Orçamento do Estado 35,0% 700.000 Contos 

Orçamento Municipal 20,0% 400.000 Contos 

Contos 

Obserw,ç<ie.,· 

2008 

2.000.000 contos 

9.958.076 euros 

2009 

o% 0% 

4.481.134 

3.485.327 

1.991 .615 

2010 

0 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montiío 



Ficha de Projecto 
l'rojecto JD 

5.4. Criação de um sistema de transporte rápido (eléctrico) entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade 26 

flecl()r Estratégico PLANEAMENTO URBANO 

Prioridade Estratégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriç110 

Criação de um sistema de transporte rápido, electrificado, entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade (mercado), utilizando a 
faixa central da Av. dos Pescadores. 

J11st[fic11çiio/Efeitos E.\p erados 

Rapidez na ligação entre o terminal fluvial do Seixalinho e o 
centro da cidade. 
Redução dos níveis de poluição no centro da cidade. 
Melhoria da qualidade de vida e ambiente no interior da 
cidade. 
Diminuição da utilização de transporte individual, no interior 
da cidade e no acesso a Lisboa. 
Melhoria da acessibilidade a Lisboa. 

Entidade Responsável 
Câmara Municipal do Montijo 

lnco111•e11ie11tes da sua N rio Rea/izaçtfo 

Aumento dos niveis de poluição no interior da cidade. 
Dificuldade no acesso ao terminal do Cais do Seixalinho. 
Decréscimo da utilização de transporte público no acesso a 
Lisboa. 
Impossibilidade de prática de retirar o tráfego rodoviário do 
centro da cidade. 

E111idades t't11·0!11idns 

Fase Act1111! Intenção b2l Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Calemlfírio de Ex ecuçtio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2004 

2006 

Distribuiçtio r1111/(// do !11vestime11to (e111 perc:enfagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0 % 0% 33 % 33 % 

/111•esti111e11to G'lobal 

2006 2007 

33 % 0 % 

Fn111es de F i111111ciame11to 

PORLVT - Eixo 1 60,0% 180.000 Contos 

Orçamento do Estado 10.0% 30.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 90.000 Contos 

Contos 

ObservaçiJes 

2008 

300.000 contos 

1.493.711 euros 

2009 

o % 0% 

896.227 

149.371 

448.1 13 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projecro 

5.5. Incremento das ligações de transporte público rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos 

ID 

27 

llec10r Estratégico PLANEAMENTO URBANO 

Prioridade /.:,'stratégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçrio 

Aumentar as ligações de transporte público rodoviário com Lisboa, com os concelhos da Península de Setúbal e com a zona oriental 
do concelho. 

Just{ficaçtio/Ef eitos Esperados 

Melhorar a acessibilidade do Montijo no contexto da 
Península do Setúbal. 
Melhorar a acessibilidade a Lisboa e zona oriental do 
Montijo. 
Criar condições para que o Montijo se constitua como 
interface de transportes entre a Area Oriental da Península 
de Setúbal e a cidade de Lisboa. 

Entidade Respo11.wí11e/ 
Transportes Sul do Tejo. Setubalense 

l11com·e11ie11tes da sua Nlio Rea/izaçrío 

Aumento da utilização de transporte individual. 
Dificuldade no acesso à zona oriental do concelho e outros 
concelhos da Pen insula. 
Dificuldade de manutenção e extensão da Area de Influência da 
cidade. 

E11tidades E11volvid11s 
Câmara Municipal do Montijo 

Fase / lctual Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Calendário de E.,ecuçtio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

/11ves1i111e1110 Global 

Distribuiç-tio 1111ua/ do Jnvestimento (em pen e111age111) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

50 % 50 % 0% 

PORLvr • Eixo 2 • Procom 

Outros 

Obser 11açôes 

0% 0% 0% 0% 

Fo11tes de Fi11a11ciame11to 

50,0% 

50,0% 

125.000 Contos 

125.000 Contos 

Contos 

Contos 

2008 

250.000 contos 

1.244.760 euros 

2009 

o % 0% 

622.380 

622.380 

2010 

0 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Pmjecto 

6.2. Elaboração do Plano de Pormenor da zona Norte da Circular 

Vector /;'strmégico ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade Estr111é1;ic11 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçlio 

Promover a elaboração de um Plano de Pormenor incidente sobre a zona a norte da circular, actual zona de expansão de 
equipamentos da Cidade. 

Just(fieaçtio/Efeitos üperados /11co111•eflientes tia su11 Ntio Re11/iz11çiio 

li) 

28 

Definir o desenho urbano e a imagem geral desta área bem 
como as respectivas redes de suporte (rede viária, 
abastecimento de água, tratamento de efluentes, 
fornecimento de energia e telecomunicações). 

Desqualificação da imagem da área em causa e impossibilidade 
de planear e programar a instalação de equipamentos e a 
construção dos traçados das redes de infraestruturas. 

E11tid11de Re.1·p1msâvel 
Câmara Municipal do Montijo 

E11ridrules E111•0 /vid11s 

F11se 1lct1111/ Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto 

Calendário de Execuçfio 

Ano lníclal: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiç<io 11111/(// tio /1111estime11to (em perce11t11ge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

ll111es1i111e1110 Global 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11a11ciame1110 

Orçamento Municipal 100,0% 10.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Obser1111ções 

O Em construção 

2008 

o % 

10.000 contos 

49.790 euros 

2009 

0% 

49.790 

o 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Proj ecto 
Pmjecw 

6.9. Construção da circular externa da Cidade 

Vector fütmtégico ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade Estratégica 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçrio 

ID 

29 

Construir a circular externa à cidade do Montijo, prevista no Plano Director Municipal, em toda a sua extensão. 

J11stfficaçt10/Efeitos Esperados 

Descongestionar o tráfego no centro da cidade. 
Melhorar a qualidade ambiental no interior da cidade. 
Aumentar a acessibilidade aos concelhos vizinhos. 
Melhorar as condições de circulação na cidade. 

Entidade Responsável 
Câmara Municipal do Montijo 

lnco11l'lmientes da sua Nâo Realizaçâo 

Estrangulamento das principais vias de acesso à cidade. 
Manutenção da qualidade de vida e ambiente na cidade. 
Dificuldade de contenção da mancha de crescimento urbano. 

Entidades Em·ofl,Mas 
Instituto das Estradas de Portugal 

Fase Actual Intenção O Em concurso para construção O Com projecto ~ Em construção 

Calenllário de Execuçâo 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Distribuiçüo a1111nl tio //t vesti111e11to (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

lll 11esti111e11/o Global 

2006 2007 

0 % 0% 0% 

Fomes de Fina11cia111e11to 

PORL YT • Eixo 1 60,0% 360.000 Contos 

Orçamento do Estado 10,0% 60.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 180.000 Contos 

Contos 

Observações 

2008 

600.000 conlos 

2.987.423 euros 

2009 

o % 0 % 

1.792.454 

298.742 

896.227 

2010 

0 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Pmjecto ID 

30 6.10. Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques 

Vecwr Estmtégic:o ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade Es1r111é1:ic11 2 0 3 □ 
DescriÇ(iO 

Implementar a conclusão do projecto de reconversão da R. José Joaquim Marques previsto no âmbito do Projecto de Urbanismo 
Comercial (PROCOM) que implica a al teração da circulação com passagem a sentido único bem como o respectivo reperfilamento 
(redução da faixa de rodagem, alargamento da zona pedonal e ordenamento do estacionamento} e adequação do mobiliário. 

J11stific11ç/io/Efei1os faperados 

Atendendo ao carácter estru turante desta via, prevê-se uma 
alteração significativa nas condições de circulação na 
Cidade bem como uma acentuada melhoria da imagem 
urbana. 

Emir/ade Re.~po11.wível 
Câmara Municipal do Montijo 

lnco111•e11ie11tes da s 1111 Nrio Realização 

Manutenção da actual situação de permanente 
congestionamento e desqualificação urbanística do centro da 
Cidade. 

Entidades Envolvidas 

Fase ACIU(II 
Intenção O Em concurso para construção ~ Com projecto ~ Em construção o 

Calendário de Ewcução 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2001 

Di.\'lribuiçtio aml(f/ do /11vesri111e11to (em perce111age111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

100 % 0 % 0% 0% 

/11 vestime11to Global 

2006 2007 

0 % 0% 0% 

Fo111es de Fi11a11cia111e1110 

PORLVT - Eixo 1 60,0% 30.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 15.000 Contos 

Orçamento do Estado 10,0% 5.000 Contos 

Contos 

2008 

50.000 contos 

248.952 euros 

2009 

o % 0 % 

149.371 

74.686 

24.895 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Monliío 



Ficha de Projecto 
-----

Pmjecto 

6.12. Elaboração de um programa de relocalização das unidades industriais do interior da Cidade 

Vector fatratégico ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade Estrntégii:r, 1 ~ 2 O 3 O 
Descriçfio 

Identificação dos indústrias e avaliação da respectiva viabilidade de relocalização. 
Definição de áreas de localização industrial e investimento envolvido. 
Estabelecimento de formas de articulação/protocolos entre as empresas e a C.M . 

.J11st[firnçfio/J:,_"f'eitos Esperados 

Melhoria da qualidade de vida na cidade. 
lnco111 •e11ie11tes da sua /\'rio Reulizaçlio 

Degradação da imagem da cidade. 
Aumento dos niveis de poluição. Criação de condições adequadas ao melhor funcionamento 

das unidades industriais. Deterioração dos níveis de qualidade de vida urbana. 

Entidade Respo11.ní11e/ 
Câmara Municipal do Montijo 

E11tidade.1· E111'(1/11idas 
Empresários Industriais 

Fase Actual Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto 

C11/e11dúrio de Exec11çfio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Distribuiçtio a1111a! do lnvestime11to (em perce11111ge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

l1111esti111e11to Global 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fo11tes de Fi111111ciame11to 

O Em construção 

2008 

o % 

8.000 contos 

39.832 euros 

2009 

0% 

ID 

31 

o 

2010 

0 % 

Orçamento Municipal 100,0% 8.000 Contos 39.832 Euros 

Contos Euros 

Contos Euros 

Contos Euros 

ObserJ11u,:rJe.1· 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
J>rojecto 

7.1. Implementação de nova orgânica para a Câmara Municipal 

Vector Estrmégico ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Prioridade Estratéuica 2 □ 3 □ 
Descriç,io 

ID 

32 

O inevitável crescimento dos serviços de Administração Municipal decorrente da necessidade de corresponder ao acréscimo físico e 
demográfico da cidade, leva inevitavelmente a uma desadequação da dimensão e orgânica da Câmara Municipal face à nova 
realidade. Esse desajustamento é já patente na actualidade e mais sentido será no futuro. É fundamental, por isso, proceder ao 
estudo e implementação de uma nova orgânica para a Câmara Municipal. 

J11s1{/icação/Efei1us Esperado.\· !11cm11·e11ie11tes da sua /\'(lo Rea/iznçrio 

Necessidade de actualização dimensional e orgânica da 
Câmara às actuais exigências funcionais desta entidade. 

Incapacidade da Câmara responder em termos de serviços 
prestados às solicitações actuais e previslveis num cenário de 
crescimento e desenvolvimento municipal. 

Entidade Respn11srível 
Câmara Municipal do Montijo 

Entidades E11110/vidas 
Câmara Municipal 

Fase Actua/ Intenção O Em concurso para construção O Com projecto 

Cnlell(/árin de Execuçlio 

Ano lnícial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiç<io t11111al <lo lnvestime11to (em perc:e11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 0% 0% 

lnves1i111e11l0 Global 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fina11ciame11to 

Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Observações 

~ Em construção 

2008 

o % 

O contos 

O euros 

2009 

0% 

o 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Os custos relativos a este projecto nilo silo passiveis de mensurar. Serão de qualquer forma integrados nos próximos orçamentos da Câmara Municipal. 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Proj ecto 
Pmjecto 

7.4. Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

Vecfor Estratégico ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Prioridade t:.wrntégic11 2 □ 3 □ 
Descriç,io 

ID 

33 

Reforço do quadro técnico de pessoal da Câmara Municipal, atendendo aos novos desafios colocados à Autarquia face às dinâmicas 
do concelho. Dada a sua natureza, este projecto está intimamente relacionado com o projecto conducente à implementação de uma 
nova orgânica para a Câmara Municipal. 

Justtfkaçlio/ Lfeitos faperados 

Reforçar a capacidade técnica da Câmara Municipal. 
Aumento da capacidade de intervenção da Câmara 
Municipal nas áreas do urbanismo, sócio-cultural e ambiente 
e melhoria dos serviços prestados. 

E11tidade Re.\po11sú1•el 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co111·e11ie11tes da sua N,in Rea/izaçlio 

Incapacidade da Câmara Municipal responder às necessidades 
e implementar os projectos previstos nestas àreas tendo em 
conta o cenário de crescimento e necessidade de qualificação 
da cidade do Montijo. 
Desqualificação urbanlstica, ambiental e social da cidade. 

E11tidades E11vo/vidas 

fi1se Actuu/ Intenção O Em concurso para construção O Com projecto 0 Em construção □ 
Calendário de Execuçfio 

Ano Inicial: 

Ano Fínal: 

2001 

2002 

Distribuiçtio aml(t/ do /11vesti111e1110 (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

l111•esti111e11to Glob"I 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fo11tes de Fi111111ciame1110 

Orçamento Municipal 100,0% 20.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Obsen,açtiés 

2008 

o % 

20.000 contos 

99.581 euros 

2009 

0% 

99.581 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

O custo contabilizado corresponde ao estudo e não à implementação do projecto, cujos custos ficarão englobados nas despesas correntes do orçamento municipal 

Plano Eslratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Pmjecto 

7.6. Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas 

fleclO r Estmlé;tico ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Prioridade Estratégica 2 0 3 0 
Descríç<io 

1D 

34 

O Gabinete para as Relações Metropolitanas (GRM), a criar no âmbito da estrutura orgânica da Câmara Municipal do Montijo, deverá 
fazer a articulação com a Junta Metropolitana e com todas as entidades públicas e privadas com poder decisional estratégico para 
intervir no ciclo de vida da cidade, e terá como incumbências correntes captar investimentos, assegurar o conhecimento actualizado 
e aprofundado dos múltiplos mecanismos de financiamento de projectos, elaborar candidaturas e acompanhar a execução física e 
financeira dos projectos. Deverá contar com cerca de três técnicos superiores, de que se releva um economista, um gestor e um 
sociólogo, ou formações afins. 

Jmr({icaçtio/Efeiros fapemdos 

Conferir um maior protagonismo institucional e visibilidade 
externa à Cidade do Montijo no âmbito da Area 
Metropolitana de Lisboa e do Pais, que reverta em mais
valias significativas do ponto de vista económico , social e 
urbano e, também, terri torial. Enquanto mediador entre o 
poder local (que representa) e outras instâncias de decisão, 
o GRM deverá identificar e tornar exequível uma resposta 
antecipada e adequada às ameaças que as pressões 
demográfica e sacio-urbanística irão acarretar, aproveitando 
as condições de atractividade geradas pela nova 
centralidade urbano-metropolitana do Montijo. 

Entidade Respo11sá11e/ 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co111"e11ientes da sua N lio Rea/izaç1fo 

Continuidade do papel relativamente periférico que o concelho 
do Montijo tem desempenhado na Área Metropolitana de Lisboa 
sob uma nova roupagem: designadamente, aumento da 
dependência funcional ao centro metropolitano de Lisboa 
(emprego e serviços com médio e elevado nível de 
especialização), crescimento dos "dormitórios" residenciais que 
tendem a fazer eclodir fenómenos de exclusão social e de 
insegurança urbana, diminuição do poder negocial do município 
junto do Poder Central e de organizações económicas 
relevantes. 

Eutirlatfes E 11vofriila.~ 
Assembleia Municipal 

Fase Act11al 
Intenção @ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 

Ca/efl(/ârio de Execuçfio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Di.'ifrihuiçtio anual do /11 11es1i111e1110 (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

18 % 9 % 9% 9% 

/11 vesti111e1110 C/oha/ 

2006 2007 

9 % 9 % 9% 

Fontes tle F i111111cia111e11to 

Orçamento Municipal 100,0% 165.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Obsermçüe.\· 

2008 

165.000 contos 

821.541 euros 

2009 

9 % 9% 

821 .541 

2010 

9% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projee/11 

7.7. Realização da Feira Anual do Urbanismo 

Vecwr fatmrégico ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Prioridade E wratégica 2 0 3 0 
Descrir.;iio 

ID 

35 

Organização anual de uma feira dedicada ao tema do urbanismo e implicando todo o sector desde o planeamento ao projecto, e à 
construção civil. O certame deverá ter um carácter de mostra das empresas e de toda a actividade relacionada e simultaneamente 
divulgação técnico-científica temática. 

.Justffi<:"<:lio/ Efeitos fap eratlo.\· 
Promover a qualificação das actividades ligadas ao 
urbanismo na cidade do Montijo. 
Criar uma especificidade temática relacionada com a cidade 
capaz de a projectar no espaço nacional e internacional. 

E11tillade Resp,mstível 
Câmara Municipal do Montijo 

!11com•e11ie11tes tia sua Nüo Realiz"';r7o 

Maior dificuldade de qualificação da actividade de projecto e 
Construção Civil. 

E11tidades E111•0/vii/(I.\· 
C.C.RL.V.T. -A. C.I.D.S. 

Fase Actua/ Intenção 0 Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Calendário de Execuçiio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrilmiçlio a1111a/ do /11 11esti111e11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

10% 10 % 10 % 10 % 10 % 

/11vesti111e11to Glob"I 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fi11r111âame11to 

PORL VT - Eixo 1 60,0% 60.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 30.000 Contos 

Outros 10,0% 10.000 Contos 

Contos 

Obserw,çôes 

2008 

100.000 contos 

497 .904 euros 

2009 

10 % 10 % 

298.742 

149.371 

49.790 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
Projecto 

8.5. Criação da Agência de Energia do Montijo 

Vector fütmtégico PARTENARIADO LOCAL E REGIONAL 

Prioridade t:wratégica 2 □ 3 □ 
De.w.,-ir,:âo 

ID 

36 

Constituição de urna pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos, cujo objectivo é coordenar as acções de diversos 
organismos públicos e privados, no sentido da promoção da utilização racional da energia (URE), apoiando-os na execução de uma 
política de conservação da energia. 

J11st[!ic:aç,7o/Efeitos E.vµemdos 

Entre os inúmeros efeitos esperados ressaltam: Redução da 
factura energética dos vários "Aclares• envolvidos; 
integração do "Elemento" energia na gestão urbana e 
materiais de construção; reabilitação energética que 
conduzam às URE. 

E11tir/11de Re.\po11.wíPel 
Câmara Municipal do Montijo 

/11co11ve11ie111es da sua Níio Rea/izaçfio 

Sendo a conservação da energia um elemento fundamental das 
políticas de desenvolvimento sustentável, a não realização deste 
projecto compromete, em parte, a prossecução de urna política 
consistente de desenvolvimento local sustentável. 

Entidades E,11 •0/vitlas 
Outras agências: Empresas: Universidades; T ransportadoras;Centro 
Conservação Energia 

Fase Acwal Intenção ~ Em concurso para construção O Com projecto O Em construção o 
Ca/e11drírio de E:wcflçfio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2001 

Distribuiçf70 {l/ltUtl do lnvesti111e1110 (e111 percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

100 % 0% 0% 0% 

btJ1esti111e11to Global 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes tle Fi11a11ci11111e11to 

PORLVT - Eixo 1 60,0% 12.000 Contos 

Orçamento Municipal 25,0% 5.000 Contos 

Outros 15,0% 3.000 Contos 

Contos 

Obsen•aç,1es 

2008 

20.000 contos 

99.581 euros 

2009 

o % 0% 

59.748 

24.895 

14.937 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Proje<.:lo 

1.6. Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida 

Jlel'lor fatralégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade E5tratégica 3 0 

Descriç,io 

/[) 

37 

A localização do cine-teatro no centro histórico do Montijo. a memória urbana que encerra e as características funcionais que 
apresenta, dotam o Cine-Teatro Joaquim de Almeida de excelentes condições para desempenhar o papel de Importante centro 
polivalente de cultura, dispondo de um auditório qualificado e de grandes dimensões para a realização de eventos culturais com 
elevado nível de exigência técnica. Após a aquisição pela Câmara Municipal do Montijo e a execução das obras de reparação e 
conservação da sua fachada, impõe-se, agora, a elaboração e desenvolvimento de um projecto de recuperação do interior do edifício, 
que alie o respeito pelos elementos arquitectónicos mais marcantes às exigências de conforto e sofisticação técnica modernas. 

Entidade Responsúvel Câmara Municipal do Montijo 

Calell(ltírio de Ewcuçtio ----~~ /11 vesti111e1110 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiçrio a1111al dn /111•es1i111e1110 (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fo11tes de Fi11a11cia111e11to 

PORLVT • Eixo 1 60,0% 150.000 Contos 

Orçamento do Estado 10,0% 25.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 75.000 Contos 

Contos 

ObserPat;ties 

250.000 contos 

1.244.760 euros 

2008 2009 

o % 0% 

746.856 

124.476 

373.428 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
-----

Projecto 

1.19. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo 

Jlec:tor E.\·trarégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estratégica ,o 2 ~ 3 0 

Descriç,io 

lD 

38 

O Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo, enquanto instrumento de planeamento, gestão e investimento que introduz o 
pensamento estratégico no campo cultural - a ideia de "estratégia da cultura" - deverá permitir criar uma "Oferta Cultural" da Cidade 
que se constitua como factor de compeUtividade portador de futuro, conferindo substância e visibilidade a uma imagem cultural com 
capacidade de diferenciação face às das outras cidades da envolvente externa. Por conseguinte, toda a reflexão estratégica deverá 
pautar-se pelo grande princípio orientador de "afirmação da Cidade do Montijo como centro de referência cultural de nível supra
municipal", designadamente na sua dimensão metropolitana, e privilegiar a produção de intervenções (património material e imaterial, 
equipamentos, acontecimentos, agentes, etc. que aumentem o potencial "locativo" e a consequente valorização das mesmas em 
termos de consumo cultural. O Plano deverá envolver, para além da Câmara que o promove, todos os agentes culturais da cidade. 

E11tirl1ule Respu11srí vel Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Execuçtio --~-- --~ l11resti111e11ro Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Disrribuiçtio t1111ml do /11Pesti111e11to (em per c:e111age111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0% 0 % 0 % 

Fontes de Fi11r111c ia111e1t10 

Orçamento Municipal 100,0% 15.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Observaçr1es 

2008 

15.000 contos 

74.686 euros 

2009 2010 

o o/o 0% 0% 

74.686 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
------

Pmj(!cto 

2.1. Implementação do Plano Director de Abastecimento de Água 

Vector Estrmégico SANEAMENTO BÁSICO 

Prioridade Estratégica 3 □ 

Descriç17o 

ID 

39 

Dada a evolução da população e das capitações previstas para o Montijo pelo Plano Director de Abastecimento de Água, deverá 
seguir-se, naturalmente, a implementação do referido plano, no sentido de evitar situações futuras de deficiências no abastecimento, 
dada a actual reduzida capacidade de reserva do sistema e as perdas de água que nele ocorrem. A implementação deste plano 
permitirá à CM/SMAS oferecer um serviço de melhor qualidade à população, especificamente no que se refere ao abastecimento de 
água. 

Entidade Respu11stível Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento 

Ca/erulárhJ de 1:-'".wcuçüo lllvestime1110 Gloha/ 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Distribuiçüo ,mua/ do l11vesti111ento (em perce111age111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes rle Fi11a11cia111emo 

PORLVT • Eixo 1 65,0% 390.000 Contos 

Orçamento Municipal 25,0% 150.000 Contos 

Outros 10,0% 60.000 Contos 

Contos 

Observaç,Jes 

600.000 contos 

2.987.423 euros 

2008 2009 

o % 0% 

1.941.825 

746.856 

298.742 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Este plano, jâ existente e da iniciativa da CMM, foi recentemente alterado e à data da elaboraçao do PEMO não estava ainda aprovado. 

Plano Estratégico do MontUo 



Ficha de Projecto 

Projec10 

2.2. Remodelação da rede de abastecimento de água 

Vector Estratégieo SANEAMENTO BÁSICO 

PriMitlade Estratér:ica 10 2 ~ 3 0 

Descriçrío 

ID 

40 

Dadas as perdas de água detectadas no sistema de abastecimento e a existência de redes que já excederam o período de vida útil 
(tal como referido no Plano Director de Abastecimento de Agua) surge a necessidade de proceder à remodelação/substituição da rede 
de abastecimento de água, providenciando aos utentes um melhor serviço e reduzindo as perdas de água, um bem precioso no 
contexto do desenvolvimento sustentável. 

Entidade Re.,pon.wível Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento 

Ca/e11dârio de t.:v:ecuçrio ____ /111•esti111e11to C/obal 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Oistrilmiçrio t11111a/ tio l11Pesti111ento (em pene11t11ge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11,111da111ento 

PORLVT • Eixo 1 60,0% 300 000 Contos 

Orçamento Municipal 25,0% 125.000 Contos 

Orçamento do Estado 15,0% 75.000 Contos 

Contos 

Ohserl't1ções 

500.000 contos 

2.489.519 euros 

2008 2009 

o % 0% 

1.493.711 

622.380 

373.428 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

A CMM tem vindo a fazer a remodelção da re<le, tendo começado pela zona comercial onde eram conhecidos casos de redes com mais de 50 anos. As referidas 
remodelações pontuais, tem vindo a ususfriar dos subsídios do PROCOM de apoio ao comércio. 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
---------

l'rojecto 

2.5. Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas 

Jlector Estruté~ico SANEAMENTO BÁSICO 

Prioridade Estrafé[:irn 3 □ 

Descrição 

ID 

41 

Construção de um sistema de tratamento dos efluentes das suiniculturas, que implicará a criação de zonas de concentração desta 
actividade, equipadas com redes de drenagem e instalações específicas de tratamento o que, além de contribuir para a melhoria do 
ambiente a vários níveis, reduziria substancialmente os custos de exploração. 

t :utidade Respo11sá1•el Empresas de Suinicultura 

Calendário de Execuçiio ___ fnpesti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Dislrihuiçtio t11111a/ do ln1•esti111e11to (em perce111age111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11a11cia111ento 

PORLVT • Eixo 1 50,0% 100.000 Contos 

Orçamento do Estado 10,0% 20.000 Contos 

Outros 40,0% 80.000 Contos 

Contos 

Obserw,çtJes 

2008 

200.000 contos 

995.808 euros 

2009 

o % 0% 

497.904 

99581 

398.323 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
-------

Projecto 

2.8. Melhoria da limpeza do espaço público 

Vector Estratégico SANEAMENTO BÁSICO 

Prioridade F:stmtégica 2 ~ 3 0 

Descriçtio 

lf) 

42 

Este projecto pretende ir ao encontro das queixas da população relativamente à deficiente limpeza dos espaços públicos. Assim, 
deverão ser reforçados os recursos afectos à limpeza do espaço público, sempre associados a campanhas de sensibilízação que 
contribuam para a mudança de atitude dos cidadãos face à higiene pública e a uma integração do processo de recolha e tratamento 
dos resíduos sólidos e a uma política de arranjo dos espaços exteriores. 

E111irlatle Respo11slÍvel Câmara Municipal do Montijo 

Cale11tltírio de Execuçiio lnve~·ti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distribuiçfio 111111a l tio lnvesti111e1110 (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

28 % 8% 8% 8 % 

2006 2007 

8% 8% 8% 

Fontes de Fi11m1cia111e11to 

PORLVT • Eixo 1 60,0% 300.000 Contos 

Orçamento Municipal 40.0% 200.000 Contos 

Contos 

Contos 

Observaçiies 

500.000 contos 

2.489.519 euros 

2008 2009 

8 % 8% 

2010 

8% 

1.493. 711 Euros 

995.808 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
-----

Projecto 

5.2. Certificação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

Veclor fatmtégicu PLANEAMENTO URBANO 

Pdoridtule Estratégica 20 3 0 

Descriçâo 

lD 

43 

Certificação de qualidade dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento. Trata-se de um projecto em que os S.M.A.S já se 
encontram envolvidos. 

Entidade Responsável S.M.A.S. 

Ca/e11dúrio de E>:ecuçrio f1111esti111e11/o Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distrihuiçtio a1111a/ do /n1•esli111e11/o (em per<.:e11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 0% 0% 

2006 

0% 0% 

Fontes de Fi//(111da111e11to 

Ohserwu,:ões 

2007 

0% 

Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

2008 

o % 

O contos 

O euros 

2009 

0% 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pr,~jecro 

6.5. Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro 

Vector Estratégico ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

2 ~ 3 0 

Descriçfio 

li) 

44 

Promover a elaboração do plano de pormenor do Afonsoeiro, por forma a assegurar a valorização urbanística desta área bem como o 
seu desenvolvimento integrado e qualificado; pretende-se equacionar a forma e intensidade de ocupação, a distribuição equitativa dos 
direitos e deveres de urbanização, o tratamento do espaço público e programação de equipamentos e infraestruturas. 

E11tirlade Responsável Câmara Municipal do Montijo 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distri!miçiio t111ua! tio !111•esti111e11to (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11a11cia111ento 

PORLVT - Eixo 1 50,0% 15.000 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 15.000 Contos 

Contos 

Contos 

Ohser vaç,ies 

2008 

30.000 contos 

149.371 euros 

2009 

o % 0 % 

74.686 

74.686 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
---------------

J>n~iec11, 

6.6. Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo 

Ve,•for fatratégko ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade Estratégica 2 ~ 3 0 

Descriç1io 

Jl) 

45 

Promover a realização de obras de beneficiação e recuperação dos pátios da Cidade, com vista à melhoria do respectivo desempenho 
construtivo bem como à supressão das insuficiências de condições de habitabilidade, como instalações sanitárias, cozinhas e de 
condições de salubridade em geral. 

E11lidade Resprmsável Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Ev:ecuçlio --~-- lm·estimento Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2005 

Distrilmiçrio anual tio /m•estimellfo (em perce111age111) 

2001 2002 2003 2004 2005 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

2006 2007 

0% 0% 

Fontes de Fi11a11ciame1110 

PORLVT • Eixo 2 45,0% 180.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 120.000 Contos 

Orçamento do Estado 25,0% 100.000 Contos 

Contos 

ObserwrçlJe.s 

400.000 contos 

1.991.615 euros 

2008 2009 

o % 0% 

896.227 

597.485 

497.904 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
------

Pr1Jiecto 

7.8. Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da Câmara na Gestão Municipal 

Vector Estratégico ADM INISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Prioritla<le Estratégica 10 2 ~ 3 0 

Descriç1io 

ID 

46 

Dado que o ambiente deve ser considerado um vector horizontal em todas as áreas de intervenção municipal, este projecto pretende 
garantir que as questões ambientais são integradas nos diversos projectos e acções da iniciativa da Câmara Municipal do Montijo 
contribuindo para isso uma politica coesa de desenvolvimento sustentável. 
Considerando a sua natureza, este projecto está intimamente relacionado com o projecto de Implementação de nova orgânica para a 
Câmara Municipal". 

1:,'utidatle Respo11sâ11el Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Execuçâo J111•estime11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiç,io ,mua/ do !11l'esti111e11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fonte.ç de Fi11a1,cia111e1110 

Orçamento Municipal 100,0% 20.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Observações 

2008 

20.000 contos 

99.581 euros 

2009 

o % 0% 

99.581 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
-------

PJ'(~iecto ID 

8.2. Criação de parcerias para o tratamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos das suiniculturas, agro- 47 
pecuárias e corticeiras 

Vector Estmtégi('/) PARTENARIADO LOCAL E REGIONAL 

Prioridade Estratégica 2 ~ 3 □ 

l)escriç<io 

Apesar de não ser responsabilidade da Câmara Municipal do Montijo assegurar a drenagem e tratamentos dos efluentes resíduos 
produzidos nas unidades industriais, dada a influência negativa que a actual ausência de tratamento adequado tem na qualidade 
ambiental do Montijo cabe à Câmara Municipal do Montijo a iniciativa de actuação conjunta neste capítulo envolvendo os diversos 
agentes económicos do concelho. 
Um reforço do controlo e fiscalização neste domínio deverá também constituir acção paralela a desencadear pela Câmara Municipal. 

Entidade Respo11s1íve! Câmara Municipal do Montijo/Empresas Privadas 

Cale11rlrírio de Execuçiio -----~ !n1•esti111e11to Glohal 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distribuiç,io 111111a/ do Investimento (em perce11t11ge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

30 % 8% 8% 8% 

2006 2007 

8% 8% 8% 

Fontes de Fi11a11cia111e11to 

Orçamento Municipal 50,0% 60.000 Contos 

Outros 50,0% 60.000 Contos 

Contos 

Contos 

Ohservaçiies 

2008 

120.000 contos 

597.485 euros 

2009 2010 

8 % 8% 8% 

298.742 Euros 

298. 742 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
---------

Pmjecto 

1.10. Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo 

Vector Estratégil'O SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estratéuica 20 3 D 

Desaiç1io 

ID 

48 

A criação do CEET pretende contribuir para a reabilitação da qualidade ambiental no estuário. Esta instituição dedicar-se-à ao estudo 
de soluções integradas, que envolvam as diversas entidades com influência no meio estuário e que promovam o renascimento e 
preservação desta área tão importante que é o meio estuarino. O centro pretende contribuir para consolidar a ideia de "Montijo -
capital do Estuário" 

Emid11de Respo11srivel Câmara Municipal do Montijo 

Cafel/(fârio de Exr:cuç<io l 11l'e.sti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distribuiç110 11111,a/ do /11vesti111euto (em perceutagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

25 % 8% 8% 8% 

2006 2007 

8 % 8% 8% 

Foutes de Fi11a11ciame11to 

PORLVT • Eixo 2 60,0% 72.000 Contos 

Orçamento Municipal 20.0% 24.000 Contos 

Outros 20.0% 24.000 Contos 

Contos 

Obser1111çties 

2008 

120.000 contos 

597.485 euros 

2009 

8 % 8% 

358.491 

119.497 

119.497 

2010 

8 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Projec/11 

1.18. Promoção do Festival de Culturas Urbanas 

Vector Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estr11tégic:a 10 3 0 

/Jescriçrio 

/O 

49 

O Festival de Culturas Urbanas pode constituir um espaço-tempo adequado para, do ponto de vista da cultura, reflectir sobre a matriz 
de relações possíveis e desejáveis entre "urbanização e urbanidade", construindo uma imagem de marca da Cidade do Montijo 
"vinculada" à especificidade do seu próprio desenvolvimento urbano-metropolitano. Acontecimento cultural fixo de temática "urbana", 
de projecção nacional, com periodicidade bi-anual e de duração mensal, deverá contemplar um conjunto de actividades variadas e 
com elevado nivel de qualificação, designadamente colóquios e conferências, Workshops, espectáculos, mostras e exposições nos 
vários dominios da produção simbólica. Apenas para dar o mote, recorde-se que o jazz, o rap, os graffittis e alguns desportos radicais 
como o skate, são exemplos de manifestações socioculturais arreigadas ao imaginário urbano. 

El/(itfade Responwí\1(:/ Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de E\·ecuçfio Jm•esn111e11rn Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2010 

Distribuiçâo a1111a/ do /11vesti111 e1110 (e111 perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 20 % 10 % 10 % 10 % 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fomes de Fi11a11ciame11/o 

PORLVT - Eixo 1 50,0% 75.000 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 75.000 Contos 

Contos 

Contos 

Obser vaç<1es 

2008 

150.000 contos 

746.856 euros 

2009 2010 

10 % 10 % 10 % 

373.428 Euros 

373.428 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégíco do Montijo 



Ficha de Projecto 
--- -

Projeuo 

2.6. Elaboração do regulamento de descarga de efluentes industriais 

Vector J:.,'strf/téJ{iCo SANEAMENTO BÁSICO 

Prioritlade Estr11té1:ic11 2 0 3 □ 

Descriçâo 

ID 

50 

O regulamento municipal que licencia a descarga de efluentes industriais nos colectores municipais deve estabelecer os valores limite 
de caudal e carga poluente provenientes das industrias, dado que a descarga indiscriminada, sem pré-tratamento específico põe em 
risco a eficiência dos sistemas de tratamento concebidos apenas para efluentes domésticos. 

Entidade RespollStÍl'el Câmara Municipal do Montijo 

C11/e11d1írio de Execuçtio l11l'esti111e11to G/ohaf 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2001 

Distrib11iç1io 111111a/ do /11 11esti111e11ro (em perce11f(fge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

100 % 0% 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11a11cia111e11ro 

Orçamento Municipal 100,0% 2.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Obser var,ies 

2008 

2.000 contos 

9.958 euros 

2009 

o% 0% 

9.958 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
------------

Pmjecw 

5.11. Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem sul, até ao Montijo 

Vector Estratégico PLANEAMENTO URBANO 

Prioridade Estratégica ,o 3 □ 

Descriçrio 

/1) 

51 

Elaboração de um estudo para avaliar a possibilidade de expansão da rede do Metro da Margem Sul, até à cidade do Montijo, com 
vista a aumentar a acessibilidade à AML. 

Enritlade Respo11srí1·el Câmara Municipal do Montijo 

Calentlúrio de Exec:uçüo lm·esli111e1110 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiç<io <11mal do /11 11estime11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0 % 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fomes de Fi1u111cia111e11to 

PORLVT • Eixo 2 50,0% 7.500 Contos 

Orçamento do Estado 20,0% 3000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 4.500 Contos 

Contos 

Observaçi}es 

2008 

15.000 contos 

74.686 euros 

2009 

o % 0% 

37.343 

14.937 

22.406 

2010 

0 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



' 

Ficha de Projecto 

Pmiel'lo 

6.1. Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do Montijo 

Vector Estratégico ORDENAMENTO URBANiSTICO 

Prioridade Estrntégica ,o 3 0 

Descriç1io 

ID 

52 

Promover a implementação do Plano de Salvaguarda em curso para o núcleo tradicional da Cidade com vista a assegurar a 
preservação e valorização dos aspectos identitários da imagem urbana da Cidade bem como a integração das novas ocupações. 

E11tidade Respo11sável Câmara Municipal do Montijo 

Cale11dârio de E\'ec11çao lnre!;limento Glob11/ 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrib11iç1io 11111,a/ tio /11ves1ime11to (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fomes de Fi11a11cia111ento 

Orçamento Municipal 100,0% 1.000.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Obserw,çiíes 

1.000.000 contos 

4.979.038 euros 

2008 2009 

10 % 10 % 

2010 

10 % 

4.979.038 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Projecto 

7.3. Implementação de um SIG para gestão da Cidade 

Vector Estratégico ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Prioritlatle Em·atégica 3 0 

Descriçtio 

1D 

53 

Construção de um Sistema de Informação Geográfica, comum, para a gestão da cidade, a ser desenvolvido em parceria pela Câmara 
Municipal, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, EDP, Portugal Telecom e outras entidades com intervenção na cidade, 
que permita uma gestão intergrada e actualizada dos diferentes serviços urbanos. 

Entidade Respo11s,í,,e/ Câmara Municipal do Montijo 

Ca!e11dtírio de Execuçtio --~ lnl'estime11ro Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2001 

Distribuiçfio tr11ua/ tio /111>esti111ento (e111 percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

100 % 0% 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fina11cia111e1110 

PORL VT - Eixo 1 60,0% 15.000 Contos 

Orçamento Municipal 20,0% 5.000 Contos 

Outros 20,0% 5.000 Contos 

Contos 

Obser11ações 

2008 

25.000 contos 

124.476 euros 

2009 

o % 0% 

74.686 

24.895 

24.895 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pmjecto 

1.2. Construção das novas instalações da Escola Profissional 

Vector ü tratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estratégica 2 0 3 0 

Descriçlio 

Construção do novo edifício para a Escola Profissional no Alto das Covas. 

E11tidade Responsável Câmara Municipal 

Calendário de Execução _______ lm•esti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distrihuiçtio anual tio /11 1•esti111e1110 (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0 % 

f,i111es de Fi11a11 cia111e1110 

PORLVT - Eixo 2 - Procom 50,0% 100.000 Contos 

Orçamento do Estado 10,0% 20.000 Contos 

Orçamento Municipal 20,0% 40.000 Contos 

Outros 20,0% 40000 Contos 

0/Jservaç<jes 

2008 

200.000 contos 

995.808 euros 

2009 

o % 0% 

497.904 

99.581 

199.162 

199.162 

2010 

lD 

54 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estra tégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pmjectn 

1.1 1. Criação da Casa das Artes do Montijo 

Veuor Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade E~tratégica 3 0 

l)escriç,io 

ID 

55 

A casa das artes do Montijo insere-se no projecto de uma Cidade que se pretende moderna e inserida no processo de globalização e 
inovação cultural que caracteriza os contextos de urbanidade. Deverá conformar-se a uma lógica de "centro de arte contemporânea", 
centrando a sua actividade no domínio da arquitectura e das artes plásticas. Em termos funcionais, destacam-se as seguintes áreas 
de intervenção: exposições temporárias, centro de documentação e informação, produção editorial (por ex. catálogos das exposições), 
actividades de formação (cursos e ateliers/workshops de expressão plástica), conferências/debates orientados por profissionais e 
especialistas da cultura e comercialização de edições e de produtos ligados à cultura, ao design e à moda. Tanto quanto possível, 
este projecto deverá ser desenvolvido em edifício com valor patrimonial, a recuperar para o efeito. 

E11titlade Resp1m.wí11el Câmara Municipal do Montijo 

Cale11rlário de Execuçrío ____ !11vesti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2004 

Distríbuiç,io ,111,wl do lm·esti111e11l0 (em perc:entagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 33 % 33 % 33 % 

2006 2007 

0 % 0% 0% 

Fontes de Fí11a11cia111e1110 

PORL VT - Eixo 1 60,0% 240.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 120.000 Contos 

Orçamento do Estado 10,0% 40.000 Contos 

Contos 

Observaçlies 

400.000 contos 

1.991.615 euros 

2008 2009 

o % 0% 

1.194.969 

597.485 

199.162 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Proj ecto 
--------

Prujel'lo 

1.22. Implementação da Carta Escolar 

Veclor Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estrnlégica 2 ~ 3 □ 

Descriçrio 

Implementar os projectos contidos na Carta Escolar do Concelho do Montijo. 

/l) 

56 

A Carta Escolar está actualmenle em fase de elaboração, não sendo possível neste momento enunciar as acções previstas nem o 
orçamento para a sua execução. No entanto, está prevista a construção, a curto prazo, de duas escolas básicas. 

Entidade Respu11sâve! Câmara Municipal do Montijo 

Ca!e11dário de Execuç<7o ----~ l11J'esli111e11l0 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrihuiçtio w1ual tio /11l'esti111e1110 (em perce11tage111) 

2001 2002 2003 2004 2005 

10 % 10 % 10 % 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fi11a11cia111e1110 

PORLVT • Eixo 2 • Procom 50,0% 125.000 Contos 

Orçamento do Estado 30,0% 75.000 Contos 

Orçamento Municipal 20,0% 50000 Contos 

Contos 

Obserwu,:ões 

250.000 contos 

1.244.760 euros 

2008 2009 

10 % 10 % 

622.380 

373.428 

248.952 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pn~iec:to 

1.23. Elaboração da Carta Social do Montijo 

Jlector EstraléJ:iCO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade E\·tratégica 2 0 3 0 

Descriçfio 

-----

1D 

57 

A Carta Social do concelho do Montijo centra-se nos domínios da saúde e da acção social, enquanto factores chave para a melhoria 
da qualidade da vida urbana e reforço da coesão da sol idariedade social. Pretende-se encontrar soluções inovadoras, quer em termos 
de actividades, quer de equipamentos, ajustáveis às real idades concelhias e através de uma acção concertada com as entidades e 
agentes envolvidos no desenvolvimento do sector. Este projecto ganha pertinência devido às actuais vulnerabilidades sociais do 
concelho e às perspectivas de rápido crescimento urbano. 

E11titlade Respo11sâvel Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Execuçrio /11vesti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiçtio a111wl do /11Pestime11to (em perce111age111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0 % 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fomes de Fi11a11cia111e11to 

Orçamento Municipal 100,0% 10.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Ohservuc_:lies 

2008 

10.000 contos 

49.790 euros 

2009 2010 

o % 0 % 0 % 

49. 790 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pn~iecto 

1.26. Construção da nova Biblioteca do Montijo 

Vec!Or Estrntégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Em·mégic11 2 ~ 3 0 

Descriçtio 

ID 

58 

A nova sede da Biblioteca Municipal de Leitura Pública do Montijo deverá estar em funcionamento quando o concelho ultrapassar o 
limiar dos 50 000 habitantes, correspondendo ao Programa-Tipo de uma Biblioteca Municipal 3 (BM3), com uma área bruta mínima de 
2379m2. Este projecto poderá incorporar, ainda, um Auditório Qualificado para a realização de grandes eventos com projecção supra
municipal, resultando num equipamento cultural de grandes dimensões, a designar como Fórum Municipal. O novo edifício deverá 
gozar de centralidade urbana e, portanto, terá toda a conveniência em situar-se na área de expansão urbana da cidade (a norte da 
circular externa), constituindo um elemento estruturante do tecido urbano, quer em termos de dimensão quer do ponto de vista 
arquitectónico e simbólico. 

Entitlat!e Responsável Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Etecuçrío ----~ /11 11esti111en10 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2005 

2010 

Distrih11iç1io r1111u1/ do l11l'eSfime1110 (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 0% 0% 20 % 

2006 2007 

20 % 15 % 

Fn111es de Fi11r111cia111e11to 

Orçamento Municipal 100,0% 600.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Ohserw1ç1ies 

600.000 contos 

2.987.423 euros 

2008 2009 

15 % 15 % 

2010 

15 % 

2.987.423 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Fie/ta de Projecto 
------

Pmjecto 

2.7. Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental sobre as actividades Industriais 

Vector Estratégico SANEAMENTO BÁSICO 

Priori<l11<le Estmtégica 3 □ 

Descrição 

O projecto de reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental sobre as actividades industriais deve providenciar uma adequada 
afectação de Recursos Humanos vocacionados para a fiscalização de actividades lesivas para o ambiente, nomeadamente, a 
deposição de resíduos em locais não autorizados, a violação dos diversos regulamentos e posturas municipais, etc. 

Entidade Re!>pmwível Câmara Municipal do Montijo 

Cale11rltírio de E"<ecuçfio lm·esti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distribuiçlio 1111110I do f111,esti111e11to (em perc:e11tage111) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

250.000 contos 

1.244. 760 euros 

2008 2009 2010 

lD 

59 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Fontes de Fi11r111c ir1111e1110 

PORLVT · Eixo 1 60,0% 150.000 Contos 746.856 Euros 

Orçamento Municipal 40.0% 100.000 Contos 497.904 Euros 

Contos Euros 

Contos Euros 

Obserwu,:ôes 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
------

Pmjecto 

3.2. Criação de áreas comerciais nas novas centralidades urbanas 

Veclur Es1ra1égico COMÉRCIO 

Prioritlade Esrrmégica 2 ~ 3 □ 

Descriçlin 

Dotação de novas áreas para comércio (tradicional e de médias superfícies) nas novas centralidades urbanas do Montijo, 
nomeadamente a Zona Ribeirinha e a Área do Plano de Pormenor a Norte da Circular. 

Entidade Re:,po,mível Câmara Municipal do Montijo 

Ca/endtírio de Execuçlio hll'estimeuto Glt>hal 

Áno Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Distribuiçlio ,11111a/ tio /1111esti111e11to (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11a11cia111e11to 

PORLVT - Eixo 1 60,0% 300.000 Contos 

Orçamento Municipal 40,0% 200.000 Contos 

Contos 

Contos 

ObserPaç1ies 

500.000 contos 

2.489.519 euros 

2008 2009 

o % 0 % 

1.493. 711 

995.808 

2010 

/1) 

60 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Prt~iecto 

3.5. Implementação dos projectos individuais do PROCOM 

Vector fatratégico COMÉRCIO 

Prioridade Estratégica 2 ~ 3 0 

Descriç<io 

li) 

61 

Concretização dos projectos de investimento individual previstos no Estudo Global de Urbanismo Comercial do Montijo. 

Entidade Responstivel Comerciantes 

Calendário de Execuçiio l111·es1i111e11to Globul 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2003 

Distribuiçlio <1111url rio /111·esti111e1110 (em perce11t11ge111) 

2001 2002 2003 2004 2005 

33 % 33 % 33 % 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fo111es de Fi11a11cia111e11to 

PORLVT - Eixo 2 - Procom 66,7% 667.000 Contos 

Outros 33,3% 333.000 Contos 

Contos 

Contos 

Obserw,çiies 

1.000.000 contos 

4.979.038 euros 

2008 2009 

o % 0% 

3.321.019 

1.658.020 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
------------

Pn~iecto 

3.4. Implementação dos projectos colectlvos do PROCOM 

J/euor E\traté;;ico COMÉRCIO 

J>rioritlatle Estratégico 3 □ 

Descriçtio 

ID 

62 

Implementação dos Projectos Colectivos previstos no Estudo Global de Urbanismo Comercial do Montijo. 

Entidode Respo11sável Associação Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal 

Calendário de Execuçiio l11l'esti111emo Glob11/ 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiçfio anual do ln11esti111e11tu (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fo11tes de Fi11r111cia111e11to 

PORLVT • Eixo 2 • Procom 50,0% 100.000 Contos 

Outros 50,0% 100.000 Contos 

Contos 

Contos 

Obserw,ç!ies 

2008 

200.000 contos 

995.808 euros 

2009 

o % 0% 

497.904 

497.904 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

l'rojecto 

4.4. Elaboração de um Plano de Marketing das actividades económicas locais 

1D 

63 

Vector fatmlé[:ico INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Prioridade EstmléKita 20 3 0 

Descriçrio 

Definição de um conjunto de acções de promoção e informação sobre a actividade económica do Montijo, junto dos principais 
mercados regionais e nacionais e de entidades com capacidade de divulgação junto dos principais agentes económicos com interesse 
nas condições oferecidas pelo Montijo, tais como a AERSET. 

Eu tidade Responsável Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Execuçtio Juvesti111e1110 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2001 

Distribuiçiio w11ull do J11.,esti111e1110 (e111per<.:e11tuge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

100 % 0% 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11ancio111ento 

PORL VT • Eixo 1 50,0% 7.500 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 7.500 Contos 

Contos 

Contos 

Obsen,açlies 

2008 

15.000 contos 

74.686 euros 

2009 

o % 0% 

37.343 

37.343 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 

' 



Ficha de Projecto 

Projecto 

6.7. Criação da Quinta Ecológica do Montijo 

Veclor Estratégico ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade Estratégica 3 0 

Descriçtio 

ID 

64 

A criação da quinta ecológica do Montijo deve ser integrada no projecto da CMM que prevê a preservação da Zona Húmida da 
Lançada. A criação de uma "Quinta Ecológica" prevê o aproveitamento de parte da zona agrícola de Sarilhos com projectos de 
agricultura biológica. Este projecto destinar-se-á à educação ambiental da população em geral do concelho de Montijo, mas deverá 
visar, particularmente a população escolar que conjuntamente com o Centro de Observação de Aves üá previsto no projecto da CMM) 
passará a dispôr de um complexo que, além de espaço de lazer, será também um espaço educativo. Em última análise, este espaço 
deverá ser um meio privilegiado para a disseminação da "cultura ambiental" e das raízes da economia local, através do 
desenvolvimento de actividades pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento do ecossistema local e para o respeito e 
valorização da qualidade do ambiente e da vida. 
O orçamento previsto inclui a aquisição de terrenos, a construção de caminhos pedonais, Centro de Observação de Aves, 
recuperação dos Moinhos de Maré e o aproveitamento da zona com potencial agrícola para a construção de uma pequena Quinta 
Ecológica para projectos de agricultura biológica. 

Entidade Responsável Câmara Municipal do Montijo 

Cale11dúrio tle E'<ecução ~~- /11vesri111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2003 

2005 

Distribuiçtio 111111a/ do Jnve.sti111e11to (em perce11rage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 33 % 33 % 33 % 

2006 2007 

0% 0% 

Fontes de Fi11n11cin111e11ro 

PORLVT - Eixo 2 40,0% 800.000 Contos 

Orçamento do Estado 30,0% 600.000 Contos 

Orçamento Municipal 20,0% 400.000 Contos 

Outros 10,0% 200.000 Contos 

Observaçôe.s 
Existe já um projecto da CMM para o preseivação da Zona Húmida da Lançada. 

2.000.000 contos 

9.958.076 euros 

2008 2009 

o % 0% 

3.983.231 

2.987.423 

1.991.615 

995.808 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
--------

Prc~iel'lo 

1.12. Reforço do DepartamentoSocio-Cultural da Câmara Municipal do Montijo 

Vector Estratégirn SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estratégica 2 □ 3 ~ 

Oescriçtio 

ID 

65 

Se o desenvolvimento cultural constitui um dos factores estratégicos para a elevação dos níveis de urbanidade da Cidade do Montijo e 
para a sua assumpção como centro supra-concelhio, então haverá que providenciar os meios adequados á concretização desta 
aposta, a começar pela expansão do próprio Departamento Sócio-Cultural e seu reforço na estrutura orgânica da Câmara Municipal. 
O facto mais relevante respeita à necessidade de reestruturação da Divisão Sócio-Cultural e de Ensino, cuja abrangência tende a 
diminuir a sua eficácia, razão pela qual se propõe a partição da mesma, passando a área cultural a constituir, também ela uma 
Divisão. Esta modificação implicará recursos físicos e humanos acrescidos, condição imprescindível para criar uma dinâmica e uma 
maior mobilização da Câmara Municipal na prossecução dos objectivos em presença. 

1.:,·111iilrule Resp,msáv<!I Câmara Municipal do Montijo 

Cale11tlário rle Execuçrio 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrib11içtio ,11111al do Jm,esti111e1110 (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

25 % 8% 8% 8% 

Tnvestimentu Global 

2006 2007 

8% 8% 8% 

Fontes de fl11ancia111e11fo 

Orçamento Municipal 100,0% 120.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

ObSl!fl'(J(,'(}l!S 

2008 

120.000 contos 

597.485 euros 

2009 2010 

8 % 8% 8% 

597.485 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Projecto 

1.15. Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge Peixinho 

Vector ütrMegico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade EHmrégica 2 □ 3 ~ 

Descriçtio 

ID 

66 

Reconhecido internacionalmente, o nome de Jorge Peixinho ficará para sempre ligado à cidade do Montijo. 
A realização de um prémio internacional de música visa cumprir uma tripla função: prestar homenagem ao compositor e vivificar a sua 
memória, estimular a criação no campo da música erudita e conferir prestígio à Cidade. Deve, tra tar-se de um acontecimento anual, 
envolvendo uma ampla divulgação a montante e a jusante, um júri de reconhecido mérito internacional e um prémio de valor 
considerável. 

E::11tid(lde Responsável Câmara Municipal do Montijo 

Cale11dário de Execuçrio 

Ano Iniciai: 

Ano Final: 

2002 

2010 

Distribuição ,1111u1/ tio J111•esti111e11to (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 20 % 10 % 10 % 10 % 

l111·estime11to G/oh(I/ 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fi11a11cia111e1110 

PORLVT · Eixo 1 50.0% 30.000 Contos 

Orçamento do Estado 15.0% 9.000 Contos 

Orçamento Municipal 35.0% 21.000 Contos 

Contos 

Ohser11açiJes 

2008 

60.000 contos 

298.742 euros 

2009 

10 % 10 % 

149.371 

44.811 

104.560 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pr<1iecto 

1.16. Criação do Mês da Musica 

Vector Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAM ENTOS COLECTIVOS 

Prioridade EWJ'(ftégil'11 2 0 3 ~ 

n escriçlio 

ID 

67 

Quer o passado quer a história recente fazem da música, nas suas várias vertentes, uma das áreas culturais de maior expressividade 
no Montijo, configurando um cenário favorável para uma aposta forte da Autarquia na criação e consolidação de um programa 
destinado à fruição musical, correspondendo a um acontecimento cultural fixo, anual, de duração alongada no tempo e envolvendo 
espaços diversos da Cidade - o mês da música. Deverá ser explorada uma abordagem que esbata as fronteiras entre géneros 
musicais (em particular os binómios música popular/erudita, música etnográfica/clássica), prevalecendo uma óptica de poli
culturalismo e de experimentalismo, característico das grandes urbes e da imagética a elas associada. 

Emir/ade Respo11sâvel Câmara Municipal do Montijo 

Cale11dârio de E\·ecução /111•esii111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2010 

Distribuiçfin <11111a/ do l111•esti111e11to (em per ce11tuge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 20 % 10 % 10 % 10 % 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fi11a11cia111e11to 

PORLVT • Eixo 1 50,0% 40.000 Contos 

Orçamento do Estado 15,0% 12.000 Contos 

Orçamento Municipal 35,0% 28.000 Contos 

Contos 

Obse1'11{,r,;ih!S 

2008 

80.000 contos 

398.323 euros 

2009 

10 % 10 % 

199.162 

59.748 

139.413 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
----

Projecto 

1.17. Elaboração de um Plano de MarKeting das actividades culturais do Montijo 

Vector Ew·mégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estmtdgica 2 □ 3 0 

Descriçtio 

ID 

68 

Torna-se vital para a Cidade do Montijo dispor de um instrumento que formalize os procedimentos adequados para o desenvolvimento 
de operações de marketing cultural, ou seja para "vender" uma imagem identitária da cidade na tentativa de captação de 
públicos/audiências fora dos limites do concelho. O plano de marketing cultural da Cidade do Montijo deverá ser elaborado em estrita 
consonância de objectivos com os Planos sectoriais do turismo, da cultura, do ambiente e do desporto e lazer, e deverá desenvolver 
acções para a promoção e valorização dos acontecimentos culturais de referência (designadamente, Bienal de Artes Plásticas/Prémio 
Vespeira; Feira da Flôr e do Jardim, Festas de S. Pedro e Carnaval), dos grandes eventos culturais propostos e a criar, do património 
arquitectónico e museológico a fruir/visitar, do centro histórico da Cidade, do património natural e da frente de água da cidade. 

Emidru/e Respo11.wí11e! Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de E'l:ecuçlio Jm•e.\·ti111e11/() Glnha/ 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distrihuiçrio 111111r1! do l11l'eSti111e11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % O% 0% 

2006 2007 

O% 0% 0% 

Fontes de Fi11a11ci11111e11to 

PORLVT - Eixo 1 50,0% 5.000 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 5.000 Contos 

Contos 

Contos 

Obserw,ç·ries 

2008 

10.000 contos 

49. 790 euros 

2009 2010 

o % 0% 0% 

24.895 Euros 

24.895 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pmjecto 

1.21. Criação uma rede de cuidados primários de saúde e assistência social 

Vector Estrategico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Esrraté{!ica 2 0 

Descriçâo 

ID 

69 

Criação e implementação de uma rede de Centros de Fomento de vida saudável destinados à prestação de cuidados primários de 
saúde e assistência social com especial incidência no âmbito da prevenção. O projecto incluirá a implementação da Carta Social do 
Montijo na sua vertente dos cuidados primários de saúde e assistência social. 

é11tidade Respo11sâvel Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Execuçc1o _ __ __ __ /11vesri111e11to (//oha/ 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2005 

Distribuiçcio anual do /111•esti111ett!O (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

2006 2007 

0% 0% 

Fontes de Fimmc/a111e1110 

PORLVT • Eixo 2 - Procom 50,0% 60.000 Contos 

Orçamento Municipal 35,0% 42.000 Contos 

Orçamento do Estado 15,0% 18.000 Contos 

Contos 

ObSl!f'l'(/Ç(}/!S 

2008 

120.000 contos 

597.485 euros 

2009 

o % 0% 

298.742 

209.120 

89.623 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Pmiel'/() 

2.9. Remoção de entulhos e sucatas 

Veclor Eslratégico SANEAMENTO BÁSICO 

Prioridade 1:,·,w11tégic11 2 0 

Descriçlio 

Ficha de Projecto 

3 ~ 

ID 

70 

Localização e remoção, para local adequado, dos depósitos de entulho e sucatas não autorizados. existentes na cidade do Montijo e 
envolvente. 
Criação de um processo de detecção sistemática de automóveis e outra sucata abandonada e da sua remoção periódica. 

E11tid,ule Respo11sável Câmara Municipal do Montijo 

Cale11dârio de Exec11çri.o btvesti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiçlio ,1111,al tio !11Festi111e11to (em percentagem) 

2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0 % 

Fontes de Fi11a11cia111e11to 

PORLVT · Eixo 1 60,0% 18.000 Contos 

Orçamento Municipal 40,0% 12.000 Contos 

Contos 

Contos 

Obsen 1açties 

2008 

30.000 contos 

149.371 euros 

2009 

o % 0% 

89.623 

59.748 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

f'rojeuo 

4.1. Criação de um Centro de Abastecimento Agrícola 

ID 

71 

Vector J:.,"stratégico INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Priorid111/e Estmtégil'a 2 0 3 ~ 

Descriçlio 

Definição de infra-estrutura devidamente equipada para o fornecimento materiais e equipamentos necessários â actividade agrícola, 
com vista à melhoria qualitativa dos métodos de produção adoptados. 

Entidade Respo11sá11el Câmara Municipal do Montijo 

C11/e11dârio tle E.n:c11çtio /11l'esti111e1110 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2003 

Distrib11içrio illllla! do h11•esti111e1110 (em pen:e11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 50 % 50 % 0 % 

2006 2007 

0 % 0% 0 % 

Fontes de Fi11a11cia111e11to 

PORL VT - Eixo 2 - Procom 70,0% 210.000 Contos 

Orçamento Municipal 30.0% 90.000 Contos 

Contos 

Contos 

Obserl'l1ções 

300.000 contos 

1.493.711 euros 

2008 2009 

o % 0% 

2010 

0% 

1.045.598 Euros 

448.113 Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
-----

Projecto 

5.6. Revisão do PDM do Montijo 

Vector Estratégico PLANEAM ENTO URBANO 

Prioridade Estratégica 2 0 3 0 

De.w·riç<io 

ID 

72 

Promover a revisão do Plano Director Municipal no sentido da sua adequação às dinâmicas actuais do Montijo no plano social e 
económico bem como aos desafios decorrentes do novo posicionamento do concelho no contexto da AML; pretende-se enquadrar 
devidamente a localização de novas actividades no concelho bem como o regime de uso, ocupação e transformação do solo no 
concelho, em especial no que respeita as novas expectativas de urbanização. 

Entidade Respo11sá11e/ Câmara Municipal do Montijo 

Cale11dário de Execuçrio lnvesti111e11to Global 

Afio Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2003 

Distribuiçrio r11111n/ do l//l·estime11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 50 % 50 % 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11r111cia111rmto 

Orçamento Municipal 100,0% 40.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

ObserPaç,ies 

2008 

40.000 contos 

199.162 euros 

2009 

o% 0% 

199.162 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Projecro 

6.11. Criação de uma rede de circulação de bicicletas 

Veuor Ewralé,t,:ico ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

Prioridade EsrraréKic:11 

Descriç<io 

ID 

73 

Criar uma rede de circulação de bicicletas (ciclovias) e circuitos pedonais, com pistas próprias no centro da cidade. 

E11titlatle Respo11.wível Câmara Municipal do Montijo 

Ca/e11dârio de Exemção _____ fllvesti111e11to (;lobal 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distrihuiçrio anual rio l11 vesri111e11to (em perce11111ge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0 % 0% 0 % 

Fontes de Fi111111ciu111e11to 

PORL VT - Eixo 2 50,0% 50.000 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 50.000 Contos 

Contos 

Contos 

O/JserPari'ies 

2008 

100.000 contos 

497.904 euros 

2009 

o % 0% 

248.952 

248.952 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pr<,jec:lo 

7.2. Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico 

Vector Estrrllégico ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Prioridade Estmtégica 2 □ 3 0 

Descriçtio 

Criação de um gabinete municipal que vise: 
Assistência profissional aos empresários 
Apoie tecnicamente a criação de novas empresas 
Divulgue os instrumentos de apoio à criação e modernização de empresas. 
Apoie a formulação de candidaturas a programas específicos. 

Entidade Respo11.sável Câmara Municipal do Montijo 

Ca/e11dârfo de ExecuçliO 

Ano Inicial: 

!11vesti111ento Global 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distribuiçtio 111111a/ do /11 vesti111e11to (em perce11t11ge111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

14 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fo11tes de Fi11a11cia111e11to 

Orçamento Municipal 100,0% 210.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

Obsen•açôes 

210.000 contos 

1.045.598 euros 

2008 2009 

10 % 10 % 

1.045.598 

2010 

ID 

74 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
---------------

f'rojecto 

1.4. Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional 

VeL"tor Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

l'rforitlr11/e Estratégica 2 0 3 ~ 

Descriç<io 

//) 

75 

Criação, na Biblioteca Municipal, de um Centro de Informação e Documentação Regional (Península de Setúbal) com as seguintes 
funções: 

Coordenação e articulação de informação técnica e científica existente noutros organismos. 

Criar uma base de dados de informação regional. 

Entidade Re!ipo11súvel Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de EYecuçlio Investi111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiç<io a1111a/ do lm•estimento (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi111111cia111e11to 

PORLVT - Eixo 2 50,0% 30.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 18.000 Contos 

Orçamento do Estado 20,0% 12.000 Contos 

Contos 

Obsen1aç,Jes 

2008 

60.000 contos 

298.742 euros 

2009 

o % 0 % 

149.371 

89.623 

59.748 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Projeun 

1.7. Construção do novo edifício do Museu Municipal 

Jlec/ur Estrulégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Esrratéiiu, 20 3 ~ 

Descriçrio 

11) 

76 

A construção de uma nova sede para o Museu Municipal do Montijo, em substituição da actual Casa Mora e a localizar a norte da 
circular externa da Cidade, visa imprimir um novo fôlego à política museológica da Autarquia, quer porque permitirá a qualificação dos 
espaços museológicos e a valorização da apresentação das colecções, quer porque a sua concretização implica uma dinâmica 
crescente tanto a nivel da afirmação funcional do sector e dos recursos humanos a afectar, como da elaboração do próprio inventário 
e estudo científico do património cultural móvel que vai configurar a ideia de museu pretendida para a Cidade. O museu-sede do 
Montijo devera possuir uma importante dimensão histórico-cultural acerca das múltiplas facetas da vida social montinjense e 
desenvolver um papel activo no âmbito da educação, da cultura e do turismo cultural, captando novos e diversificados públicos fora 
dos limites concelhios. 

Entidade Respo,wível Câmara Municipal do Montijo 

Caleudârio de Exec11çiio /11 vesti111e1110 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2004 

Distribuiçrio anual tio !111•esti111e11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0 % 33 % 33 % 33 % 

2006 2007 

0% 0 % 0% 

Fontes de Fi11a11cia111e11to 

Orçamento do Estado 50,0% 400 000 Contos 

Contos 

Orçamento Municipal 50.0% 400.000 Contos 

Contos 

Ob.\·er vaç<jes 

800.000 contos 

3.983.231 euros 

2008 2009 

o % 0% 

1.991.615 

1.991.615 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
------

Pmjeuo 

1.9. Elaboração do Programa Museulógico do concelho do Montijo 

J/ector Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estralégirn 2 □ 3 ~ 

Descriç(ii> 

fD 

77 

A responsabilidade própria da Autarquia em executar uma política museológica coerente, concertada e racional, ultrapassando 
factores de inércia e acções avulsas, implica a realização premente do programa museológico do concelho. Este, depois de feitos os 
respectivos inventários, deverá expressar uma estratégia museológica a assumir publicamente, clarificando o uso a dar a um conjunto 
significativo de imóveis, designadamente os ligados à história económica local, bem como a modalidade de gestão e os mecanismos 
de captação de investimentos adequados. Como linha de orientação da actuação da Autarquia, deverá assumir-se como relevante a 
ideia do "intercâmbio cultural", quer numa perspectiva de integração em redes/circuitos de exposições, quer de exploração das novas 
tecnologias (por ex. Internet) para a divulgação das colecções. 

Entidade Respo,,.wível Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Er:ecuçrio lnl'esti111e1110 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distribuiçlio t1111utl do /111·esti111e11tn (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi11oncia111e11to 

Orçamento Municipal 100,0% 10.000 Contos 

Contos 

Contos 

Contos 

O/Jser 11açües 

2008 

10.000 contos 

49.790 euros 

2009 2010 

o % 0% 0% 

49. 790 Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
- - ------

Projecto 

1.8. Recuperação da Casa Mora 

Vector ü ·tmtégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade EsrmtéJ.:i('(t 2 0 3 ~ 

Descriçâo 

ID 

78 

Localizada no centro histórico da Cidade do Montijo, a Casa Mora é, ela própria, um expressivo objecto museológico, exemplar de 
uma residência "romântica" e "senhorial" dos finais do século XIX. 

Liberto da função da sede do Museu Municipal do Montijo, o edíficio possui condições para nele se desenvolver um interessante 
programa museológico de recuperação e requalificação patrimonial: é precisamente enquanto registo "vivo" de um espaço 
habitacional, ao mesmo tempo representativo de um tempo e de uma classe social e investido de uma vivência quotidiana funcional e 
afectiva familiar, que a sua memória deve ser preservada e divulgada. 

Entidade Respcms,ível Câmara Municipal do Montijo 

Cale11r/1Írio de Execução ----~ lm·esti111e1110 Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2004 

2005 

Distrilmiçtio a111u1J do /nvesfi111e11ro (em perc:e11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 0% 0% 50 % 50 % 

2006 2007 

0% 0% 

Fontes de Fhumdamento 

PORLVT · Eixo 1 50,0% 50.000 Contos 

Orçamento Municipal 30,0% 30.000 Contos 

Orçamento do Estado 20,0% 20.000 Contos 

Contos 

Observaç·iJes 

2008 

100.000 contos 

497.904 euros 

2009 

o % 0% 

248 952 

149.371 

99.581 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pn~iel'lo 

1.13. Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares 

Vectr11· Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade EstrMégica 2 □ 3 ~ 

Descriçlio 

1/) 

79 

Organização e realização de um festival anual de Coros Escolares no Montijo, envolvendo as Escolas da Península de Setúbal. 

E11tidatle Respo11stíFel Câmara Municipal do Montijo 

Calendário de Execuçâo lm·esti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrilmiç/io a111wl tio /11Pesti111e11to (e111 perce111age111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fi11a11ciame11to 

PORL VT • Eixo 1 50,0% 15.000 Contos 

Orçamento do Estado 15,0% 4.500 Contos 

Orçamento Municipal 35,0% 10.500 Contos 

Contos 

Observações 

2008 

30.000 contos 

149.371 euros 

2009 

10 % 10 % 

74.686 

22.406 

52.280 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Projedo 

1.14. Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar 

Vector Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estratégica 2 □ 3 ~ 

Descriçâo 

ID 

80 

Organização e realização de um Festival Anual de Teatro Escolar no Montijo, envolvendo as Escolas Secundárias da Peninsula de 
Setúbal. 

E11tidatle Respm,.wível Câmara Municipal do Montijo 

Cale11dlÍrio de Execuçtio f111·esti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2010 

Distrih11içtio 1111ual tio l11vesti111e11to (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

2006 2007 

10 % 10 % 

Fontes de Fi11a11cia111e11!0 

PORL VT · Eixo 1 50,0% 15.000 Contos 

Orçamento do Estado 15,0% 4.500 Contos 

Orçamento Municipal 35,0% 10.500 Contos 

Contos 

Observaçlies 

2008 

30.000 contos 

149.371 euros 

2009 

10 % 10 % 

74.686 

22.406 

52.280 

2010 

10 % 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 
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Ficha de Projecto 

Projectn 

1.20. Construção do novo Centro de Saúde do Montijo 

Vector Estratégic:o SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estm/tJgica 3 0 

Descriçtio 

ID 

81 

As instalações do Centro de Saúde do Montijo caracterizam-se pela sua exiguidade aliada a deficientes condições de funcionalidade 
(Sede instalada numa moradia em regime de aluguer, Extensão de Saúde do Montijo repartida por dois imóveis, um dos quais em 
regime de cedência). No sentido de modernizar os serviços e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde primários prestados á 
população• exigência crescente num cenário de forte crescimento demográfico, torna-se incontornável que, a curto prazo, o Centro 
de Saúde do Montijo seja instalado em edifício próprio, construído de raiz para o efeito. Propõe-se a sua localização a norte da circular 
externa, dada a nova centralidade urbana que aí irá ser criada. 

Entidade Re.~pousável Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLVT) 

Calendário de Execuçrio --~ lnvesti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2002 

2004 

Distribuição anual i/o J111·esti111ellfo (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0% 33 % 33 % 33 % 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Fi111111ci11111e11to 

PORLVT. Eixo 2 - Procom 50.0% 500.000 Contos 

Orçamento do Estado 30,0% 300.000 Contos 

Outros 20,0% 200000 Contos 

Contos 

Obsen•a<,'t'íes 

1.000.000 contos 

4.979.038 euros 

2008 2009 

o % 0% 

2.489 519 

1.493.711 

995.808 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estralégico do Montijo 



Ficha de Projecto 
---------

Pri~jec:to 

1.24. Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos 

Jlector Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Evtratégica 2 0 3 ~ 

Descriç<io 

Construção de um lar de idosos. 

Entidade Responsável Bombeiros Voluntários 

Cafell{frírio de Execução ~ ·---~ l11vestime11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2004 

2005 

Distrilmiçlio anual do h1vesti111e11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0 % 0% 0% 50 % 50 % 

2006 2007 

0% 0% 

Fontes de Fi11a11ci(1111e1110 

PORL VT - Eixo 2 - Procom 60,0% 300.000 Contos 

Outros 40,0% 200.000 Contos 

Contos 

Contos 

Ob.~erl'llçiies 
Trata-se de uma intenção há muito pretendida pelos Bombeiros Municipais do Montijo 

500.000 conlos 

2.489.519 euros 

2008 2009 

o % 0% 

1.493.711 

995 808 

2010 

/1) 

82 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



i 

Ficha de Projecto 
------

Projeeto 

1.25. Construção do novo edificio para a Câmara Municipal 

llectur E\·tratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Estmtégica 2 0 

Descriç<7o 

ID 

83 

Construção de Novo Edifício para a Câmara Municipal na área do Plano de Pormenor Norte da Circular. 

Entitlatle Respo11.wíve! Câmara Municipal do Montijo 

Ca!endârio de Execução Investimento Glohul 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2006 

2008 

Distrilmiçâo mwal tio /11vesti111e11to (em pen:enlage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

0 % 0 % 0% 0% 

2006 2007 

0 % 33 % 33 % 

Fontes de Fi11rmcia111e11to 

Orçamento do Estado 50,0% 600.000 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 600.000 Contos 

Contos 

Contos 

Ohserw,ç,ies 

1.200.000 contos 

5.974.846 euros 

2008 2009 

33 % 0 % 

2.987.423 

2.987.423 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estra tégico do Montijo 



Ficha de Proj ecto 

Pmjecto 

1.27. Construção da Piscina Municipal descoberta 

Vector Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Prioridade Es·tratégirn 2 □ 

Descriçrio 

ID 

84 

A prática de natação em recinto fechado, enquadrada por "escolas de natação" e em regime de utilização livre, tem crescido 
significativamente na Cidade do Montijo. Antecipando a procura associada a um intenso e rápido crescimento demográfico, em 
particular por via de uma população jovem urbanista que tem vindo a afirmar os valores da "cultura do corpo" e da "vida saudável", 
importa dotar a Cidade do Montijo de uma piscina ao ar livre, com dupla função de formação e recreio. Propõe-se a construção de 
uma piscina descoberta longa junto ás Piscinas Municipais, de modo a rentabilizarem-se algumas instalações e consolidar-se um 
espaço destinado ás actividades aquáticas marcante da malha urbana da Cidade e de nível concelhio. 

E11tidode Respo11srível Câmara Municipal do Montijo 

Cole11drírio de Execução ____ lnvesti111e11to Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2002 

Distrilmiçtio a1111ol do /111•esti111e11to (em perce11tage111) 
2001 2002 2003 2004 2005 

50 % 50 % 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fo11tes de Fi11a11cia111e11to 

PORL VT - Eixo 2 - Procom 50,0% 125.000 Contos 

Orçamento do Estado 15,0% 37.500 Contos 

Orçamento Municipal 35,0% 87.500 Contos 

Contos 

Observaçües 

250.000 contos 

1.244.760 euros 

2008 2009 

o % 0% 

622.380 

186.714 

435.666 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



Ficha de Projecto 

Pmiecto 

1.28. Criação do Espaço Jovem do Montijo 

Jlector Estratégico SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

Priorit/(tt/e Estmtégica 2 0 3 ~ 

Descriç1io 

ID 

85 

Criar um espaço destinado à população jovem com as valências do centro de informação, de actividades e oportunidades, serviços de 
apoio a este grupo, especialmente a estudantes, ciber espaço ateliers de formação de curta duração para áreas a definir diagnóstico e 
consulta junto deste grupo etário. A sua localização deverá ser central , podendo para o efeito ser recuperado um edifício devoluto e 
um dos pátios existentes no centro da cidade. 

Entit/(tt/e Responsável Instituto da Juventude 

Calendário de Execuçtio ---~--~ Investimento Global 

Ano Inicial: 

Ano Final: 

2001 

2001 

Distribuiçtio 111111al tio lm•estimento (em percentagem) 
2001 2002 2003 2004 2005 

100 % 0% 0% 0% 

2006 2007 

0% 0% 0% 

Fontes de Financiamento 

Orçamento do Estado 50,0% 37.500 Contos 

Orçamento Municipal 50,0% 37.500 Contos 

Contos 

Contos 

Obser1111r,:1ies 

2008 

75.000 contos 

373.428 euros 

2009 

o % 0% 

186.714 

186.714 

2010 

0% 

Euros 

Euros 

Euros 

Euros 

Plano Estratégico do Montijo 



3.4. LISTAGENS E TRATAMENTO ESTATÍSTICOS DOS PROJECTOS 



Projectos ordenados por valor de investimento 
Página 1 de 4 

Vector Percent. 

Estratégico Projecto Investimento Percent. acumulada 
investimento 

SEC 1.1 Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo 6.000.000 17,3% 17,3% 

SEC 1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo 2.500.000 7,2% 24,5% 

SB 2.4 Construção do sistema de tratamento de águas residuais do 2.000.000 5,8% 30,3% 
Afonsoeiro 

PU 5.3 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho 2.000.000 5,8% 36,0% 

ou 6.7 Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade 2.000.000 5,8% 41 ,8% 

SEC 1.3 Criação de um polo de ensino superior no Montijo 1.500.000 4,3% 46,1% 

SEC 1.25 Construção do novo edifício para a Câmara Municipal 1.200.000 3,5% 49,6% 

SEC 1.20 Construção do novo Centro de Saúde do Montijo 1.000.000 2,9% 52,5% 

c 3.6 Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM 1.000.000 2,9% 55,4% 

SEC 1.7 Construção do novo edifício do Museu Municipal 800.000 2,3% 57,7% 

c 3.3 Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento 800.000 2,3% 60,0% 
de pátios para fins comerciais, de restauração e culturais 

IAE 4.6 Construção de um Centro de Congressos 800.000 2,3% 62,3% 

ou 6.8 Construção da circular externa da Cidade 800.000 2,3% 64,6% 

SEC 1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo 600.000 1,7% 66,3% 

SB 2.1 Implementação do Plano Director de Abastecimento de Agua 600.000 1,7% 68,1% 

ou 6.9 Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques 600.000 1,7% 69,8% 

IAE 4.3 Criação de um Parque de Empresas 550.000 1,6% 71,4% 

SEC 1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos 500.000 1,4% 72,8% 

SB 2.2 Remodelação da rede de abastecimento de água 500.000 1,4% 74,3% 

SB 2.7 Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental sobre as 500.000 1,4% 75,7% 
actividades industriais 

SB 2.8 Melhoria da limpeza do espaço público 500.000 1,4% 77,1% 

c 3.1 Promoção da instalação de um 'Parque Comercial' 500.000 1,4% 78,6% 

e 3.2 Criação de áreas comerciais nas novas centralidades urbanas 500.000 1,4% 80,0% 
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Vector Percent. 

Estratégico Projecto Investimento Percent. acumulada 
investimento 

IAE 4.2 Criação de um Parque Municipal de Exposições 500.000 1,4% 81,5% 

ou 6.1 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Norte da Circular 500.000 1,4% 82,9% 

SEC 1.1 1 Criação da Casa das Artes do Montijo 400.000 1,2% 84,1% 

ou 6.6 Criação da Quinta Ecológica do Montijo 400.000 1,2% 85,2% 

SB 2.3 Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho 300.000 0,9% 86,1% 

IAE 4.1 Criação de um Centro de Abastecimento Agricola 300.000 0,9% 86,9% 

PU 5.4 Criação de um sistema de transporte rápido (eléctrico) entre o Cais 300.000 0,9% 87,8% 
do Seixalinho e o centro da Cidade 

SEC 1.6 Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida 250.000 0,7% 88,5% 

SEC 1.22 Implementação da Carta Escolar 250.000 0,7% 89,2% 

SEC 1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta 250.000 0,7% 90,0% 

IAE 4.5 Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições 250.000 0,7% 90,7% 
Temáticas 

PU 5.5 Incremento das ligações de transporte público rodoviário com 250.000 0,7% 91,4% 

Lisboa e os concelhos vizinhos 

AM 7.2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico 210.000 0,6% 92,0% 

SEC 1.2 Construção das novas instalações da Escola Profissional 200.000 0,6% 92,6% 

SB 2.5 Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas 200.000 0,6% 93,2% 

c 3.4 Implementação dos projectos colectivos do PROCOM 200.000 0,6% 93,7% 

AM 7.6 Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas 165.000 0,5% 94,2% 

SEC 1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas 150.000 0,4% 94,7% 

PU 5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do 130.000 0,4% 95,0% 

Montijo 

SEC 1.10 Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo 120.000 0,3% 95,4% 

SEC 1.12 Reforço do departamento socio-cultural da Câmara Municipal do 120.000 0,3% 95,7% 

Montijo 

SEC 1.21 Criação uma rede de cuidados primários de saúde e assistência 120.000 0,3% 96,1% 

social 
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Vector Percent. 

Estratégico 
Projecto Investimento Percent. acumulada 

investimento 
PLR 8.2 Criação de parcerias para o tratamento de efluentes líquidos e 120.000 0,3% 96,4% 

resíduos sólidos das suiniculturas, agro-pecuárias e corticeiras 

SEC 1.8 Recuperação da Casa Mora 100.000 0,3% 96,7% 

ou 6.11 Implementação da rede de abastecimento agrícola 100.000 0,3% 97,0% 

AM 7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo 100.000 0,3% 97,3% 

SEC 1.16 Criação do Mês da Música 80.000 0,2% 97,5% 

PLR 8.3 Realização de campanhas de educação e sensibilização ambiental 80.000 0,2% 97,7% 

SEC 1.4 Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional 60.000 0,2% 97,9% 

c 3.5 Implementação dos projectos individuais do PROCOM 60.000 0,2% 98,1% 

PU 5.7 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo 50.000 0,1% 98,2% 

ou 6.10 Criação de uma rede de circulação de bicicletas 50.000 0,1% 98,4% 

SEC 1.15 Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge Peixinho 40.000 0,1% 98,5% 

PU 5.6 Revisão do PDM do Montijo 40.000 0,1% 98,6% 

PU 5.9 Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do 40.000 0,1% 98,7% 
Montijo 

AM 7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanística da Câmara 40.000 0,1% 98,8% 
Municipal 

PU 5.8 Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamento do 35.000 0,1% 98,9% 
Território Montijo/Alcochete 

SB 2.9 Remoção de entulhos e sucatas 30.000 0,1% 99,0% 

SEC 1.28 Criação do Espaço Jovem do Montijo 25.000 0,1% 99,1% 

PU 5.10 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem 25.000 0,1% 99,2% 
sul, até ao Montijo 

AM 7.3 Implementação de um SIG para gestão da Cidade 25.000 0,1% 99,2% 

ou 6.3 Elaboração do Plano de Pormenor da zona industrial do Montijo 20.000 0,1% 99,3% 

ou 6.5 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo 20.000 0,1% 99,4% 

AM 7.1 Implementação de nova orgânica para a Câmara Municipal 20.000 0,1% 99,4% 
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Vector Percent. 

Estratégico Projecto Investimento Percent. acumulada 
investimento 

AM 7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 20.000 0,1% 99,5% 

PLR 7.8 Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da Câmara na 20.000 0,1% 99,5% 
Gestão Municipal 

PLR 8.5 Criação da Agência de Energia do Montijo 20.000 0,1% 99,6% 

SEC 1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo 15.000 0,0% 99,6% 

IAE 4.4 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades económicas 15.000 0,0% 99,7% 
locais 

ou 5.11 Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do 15.000 0,0% 99,7% 
Montijo 

ou 6.4 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro 15.000 0,0% 99,8% 

PLR 8.4 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo 15.000 0,0% 99,8% 

SEC 1.9 Elaboração do Programa Museulógico do concelho do Montijo 10.000 0,0% 99,8% 

SEC 1.13 Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares 10.000 0,0% 99,9% 

SEC 1.14 Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar 10.000 0,0% 99,9% 

SEC 1.17 Elaboração de um Plano de MarKeting das actividades culturais do 10.000 0,0% 99,9% 
Montijo 

SEC 1.23 Elaboração da Carta Social do Montijo 10.000 0,0% 99,9% 

ou 6.2 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha 10.000 0,0% 100,0% 

AM 6.12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades 8.000 0,0% 100,0% 
industriais do interior da Cidade 

SB 2.6 Elaboração do regulamento de descarga de efluentes industriais 2.000 0,0% 100,0% 

PU 5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento o 0,0% 100,0% 

PLR 8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da o 0,0% 100,0% 

Cortiça 

Total de Projectos: 85 Investimento Global 34.680.000 100% 100% 



Projectos e respectivo investimento, por Vector Estratégico 

Vector Estratégico Projecto Número de Projectos 

1 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 28 

1.1. Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo 

1.2. Construção das novas instalações da Escola 
Profissional 

1.3. Criação de um polo de ensino superior no Montijo 

1.4. Criação de um Centro de Informação e Documentação 
Regional 

1.5. Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo 

1.6. Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida 

1. 7. Construção do novo edifício do Museu Municipal 

1.8. Recuperação da Casa Mora 

1.9. Elaboração do Programa Museulógico do concelho do 
Montijo 

1.10. Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo 

1.11. Criação da Casa das Artes do Montijo 

1.12. Reforço do DepartamentoSocio-Cultural da Câmara 
Municipal do Montijo 

1.13. Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares 

1.14. Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar 

1.15. Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge 
Peixinho 

1.16. Criação do Mês da Musica 

Contos 

16.440.000 

6.000.000 

200.000 

1.500.000 

60.000 

2.500.000 

250.000 

800.000 

100.000 

10.000 

120.000 

400.000 

120.000 

30.000 

30.000 

60.000 

80.000 
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Investimento 

Euros 

82.002.374 

29.927.874 

997.596 

7.481.968 

299.279 

12.469.947 

1.246.995 

3.990.383 

498.798 

49.880 

598.557 

1.995. 192 

598.557 

149.639 

149.639 

299.279 

399.038 

Plano Estratégico do Montijo 



Vector Estratégico Projecto Número de Projectos 

1.17. Elaboração de um Plano de MarKeting das actividades 
culturais do Montijo 

1.18. Promoção do Festival de Culturas Urbanas 

1.19. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do 
Montijo 

1.20. Construção do novo Centro de Saúde do Montijo 

1.21. Criação uma rede de cuidados primários de saúde e 
assistência social 

1.22. Implementação da Carta Escolar 

1.23. Elaboração da Carta Social do Montijo 

1.24. Alargamento da rede de equipamentos de apoio a 
idosos 

1.25. Construção do novo edifício para a Cãmara Municipal 

1.26. Construção da nova Biblioteca do Montijo 

1.27. Construção da Piscina Municipal descoberta 

1.28. Criação do Espaço Jovem do Montijo 

Página 2 de 7 

Investimento 

Contos Euros 

10.000 49.880 

150.000 748.1 97 

15.000 74.820 

1.000.000 4.987.979 

120.000 598.557 

250.000 1.246.995 

10.000 49.880 

500.000 2.493.989 

1.200.000 5.985.575 

600.000 2.992.787 

250.000 1.246.995 

75.000 374.098 

Plano Estratégico do Montijo 



Vector Estratégico Projecto Número de Projectos 

2 SANEAMENTO BÁSICO 9 

3 COMÉRCIO 

2.1. Implementação do Plano Director de Abastecimento de 
Água 

2.2. Remodelação da rede de abastecimento de água 

2.3. Construção do sistema elevatório da ETAR do 
Seixalinho 

2.4. Construção do sistema de tratamento de águas 
residuais do Afonsoeiro 

2.5. Construção do sistema de tratamento de efluentes das 
suiniculturas 

2.6. Elaboração do regulamento de descarga de efluentes 
industriais 

2.7. Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental 
sobre as actividades industriais 

2.8. Melhoria da limpeza do espaço público 

2.9. Remoção de entulhos e sucatas 

3.1. Promoção da instalação de um "Parque Comercial" 

3.2. Criação de áreas comerciais nas novas centralidades 
urbanas 

3.3. Elaboração e implementação de um programa de 
aproveitamento dos pátios para fins comerciais, de 
restauração e culturais 

3.4. Implementação dos projectos colectivos do PROCOM 

3.5. Implementação dos projectos individuais do PROCOM 

6 

3.6. Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM 
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Investimento 

Contos Euros 

4.382.000 21 .857.324 

600.000 2.992.787 

500.000 2.493.989 

300.000 1.496.394 

2.000.000 9.975.958 

200.000 997.596 

2.000 9.976 

250.000 1.246.995 

500.000 2.493.989 

30.000 149.639 

3.400.000 16.959.129 

500.000 2.493.989 

500.000 2.493.989 

800.000 3.990.383 

200.000 997.596 

1.000.000 4.987.979 

400.000 1.995.192 

Plano Estratégico do Montijo 
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Vector Estratégico Projecto Número de Projectos Investimento 

Contos Euros 

4 INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE AP 6 2.415.000 12.045.969 

4.1. Criação de um Centro de Abastecimento Agrícola 300.000 1.496.394 

4.2. Criação de um Parque Municipal de Exposições 500.000 2.493.989 

4 .3. Criação de um Parque de Empresas 550.000 2.743.388 

4.4. Elaboração de um Plano de Marketing das actividades 
económicas locais 

15.000 74.820 

4.5. Dinamização de um Programa Anual de Feiras e 250.000 1.246.995 
Exposições Temáticas 

4.6. Construção de um Centro de Congressos 800.000 3.990.383 

Plano Estratégico do Montijo 



Vector Estratégico Projecto Número de Projectos 

5 PLANEAMENTO URBANO 

5.1. Criação de um Observatório de Desenvolvimento do 
concelho do Montijo 

5.2. Certificação dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento 

5.3. Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do 
Seixalinho 

11 

5.4. Criação de um sistema de transporte rápido (eléctrico) 
entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade 

5.5. Incremento das ligações de transporte público 
rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos 

5.6. Revisão do PDM do Montijo 

5.7. Conclusão e implementação do Plano de Circulação, 
Estacionamento e Transportes da Cidade 

5.8. Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do 
Montijo 

5.9. Elaboração de um Plano lntermunicipal de 
Ordenamento do Território Montijo/Alcochete 

5. 10. Criação de um sistema de transportes públicos do 
concelho do Montijo 

5. 11. Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da 
margem sul, até ao Montijo 
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Investimento 

Contos Euros 

2.885.000 14.390.319 

130.000 648.437 

o o 

2.000.000 9.975.958 

300.000 1.496.394 

250.000 1.246.995 

40.000 199.519 

50.000 249.399 

35.000 174.579 

40.000 199.519 

25.000 124.699 

15.000 74.820 

Plano Estratégico do Montijo 



Vector Estratégico Projecto Número de Projectos 

6 ORDENAMENTO URBANÍSTICO 

6.1 . Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a 
Preservar do Montijo 

6.2. Elaboração do Plano de Pormenor da zona Norte da 
Circular 

12 

6.3. Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha 

6.4. Elaboração do Plano de Pormenor da zona industrial do 
Montijo 

6.5. Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro 

6.6. Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do 
Montijo 

6.7. Criação da Quinta Ecológica do Montijo 

6.8. Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade 

6.9. Construção da circular externa da Cidade 

6.10. Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques 

6.11. Criação de uma rede de circulação de bicicletas 

6.12. Elaboração de um programa de relocalização das 
unidades industriais do interior da Cidade 
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Investimento 

Contos Euros 

5.033.000 25.104.498 

1.000.000 4.987.979 

10.000 49.880 

20.000 99.760 

15.000 74.820 

30.000 149.639 

400.000 1.995.192 

2.000.000 9.975.958 

800.000 3.990.383 

600.000 2.992.787 

50.000 249.399 

100.000 498.798 

8.000 39.904 

Plano Estratégico do Montijo 



Vector Estratégico Projecto Número de Projectos 

7 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

7.1. Implementação de nova orgânica para a Câmara 
Municipal 

7.2. Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento 
económico 

7.3. Implementação de um SIG para gestão da Cidade 

7.4. Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

7.5. Reforço do Departamento de Administração 
Urbanística da Câmara Municipal 

7.6. Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas 

7.7. Realização da Feira Anual do Urbanismo 

7.8. Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da 
Câmara na Gestão Municipal 

8 PARTENARIADO LOCAL E REGIONAL 

8.1. Estabelecimento de um protocolo com o Centro 
Tecnológico da Cortiça 

8.2. Criação de parcerias para o tratamento de efluentes 
líquidos e resíduos sólidos das suiniculturas, agro-
pecuárias e corticeiras 

8.3. Realização de campanhas de educação e 
sensibilização ambiental 

8.4. Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo 

8.5. Criação da Agência de Energia do Montijo 

Total de Projectos: 85 Investimento Global 

8 

5 
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Investimento 

Contos Euros 

580.000 2.893.028 

o o 

210.000 1.047.476 

25.000 124.699 

20.000 99.760 

40.000 199.519 

165.000 823.017 

100.000 498.798 

20.000 99.760 

235.000 1.172.175 

o o 

120.000 598.557 

80.000 399.038 

15.000 74.820 

20.000 99.760 

35.370.000 176.424.816 
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Projectos e respectivo investimento, por Entidade Responsável 

Entidade Projecto Número de Projectos 

Administração Central 2 

1.1. Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo 

1.3. Criação de um polo de ensino superior no Montijo 

Administração Central • Orgãos Regionais 2 

1.20. Construção do novo Centro de Saúde do Montijo 

1.28. Criação do Espaço Jovem do Montijo 

Contos 

7.500.000 

6.000.000 

1.500.000 

1.075.000 

1.000.000 

75.000 

Página 1 de 7 

Investimento 

Euros 

37.409.842 

29.927.874 

7.481.968 

5.362.077 

4.987.979 

374.098 
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Entidade 

Autarquia Local 

Projecto Número de Projectos 

1.2. Construção das novas instalações da Escola 
Profissional 

71 

1.4. Criação de um Centro de Informação e Documentação 
Regional 

1.5. Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo 

1.6. Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida 

1. 7. Construção do novo edifício do Museu Municipal 

1.8. Recuperação da Casa Mora 

1.9. Elaboração do Programa Museulógico do concelho do 
Montijo 

1.10. Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo 

1.1 1. Criação da Casa das Artes do Montijo 

1.12. Reforço do DepartamentoSocio-Cultural da Cãmara 
Municipal do Montijo 

1.13. Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares 

1.14. Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar 

1.15. Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge 
Peixinho 

1.16. Criação do Mês da Musica 

1.17. Elaboração de um Plano de MarKeting das actividades 
culturais do Montijo 

1.18. Promoção do Festival de Culturas Urbanas 

1.19. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do 
Montijo 
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Investimento 

Contos Euros 

22.925.000 114.349.418 

200.000 997.596 

60.000 299.279 

2.500.000 12.469.947 

250.000 1.246.995 

800.000 3.990.383 

100.000 498.798 

10.000 49.880 

120.000 598.557 

400.000 1.995.192 

120.000 598.557 

30.000 149.639 

30.000 149.639 

60.000 299.279 

80.000 399.038 

10.000 49.880 

150.000 748.197 

15.000 74.820 
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Entidade 

Autarquia Local 

Projecto Número de Projectos 

1.21. Criação uma rede de cuidados primários de saúde e 
assistência social 

1.22. Implementação da Carta Escolar 

1.23. Elaboração da Carta Social do Montijo 

71 

1.25. Construção do novo edifício para a Câmara Municipal 

1.26. Construção da nova Biblioteca do Montijo 

1.27. Construção da Piscina Municipal descoberta 

2.3. Construção do sistema elevatório da ETAR do 
Seixalinho 

2.4. Construção do sistema de tratamento de águas 
residuais do Afonsoeiro 

2.6. Elaboração do regulamento de descarga de efluentes 
industriais 

2.7. Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental 
sobre as actividades industriais 

2.8. Melhoria da limpeza do espaço público 

2.9. Remoção de entulhos e sucatas 

3.2. Criação de áreas comerciais nas novas centralidades 
urbanas 

3.3. Elaboração e implementação de um programa de 
aproveitamento dos pátios para fins comerciais, de 
restauração e culturais 

3.6. Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM 

4.1. Criação de um Centro de Abastecimento Agrícola 

4.2. Criação de um Parque Municipal de Exposições 
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Investimento 

Contos Euros 

22.925.000 114.349.418 

120.000 598.557 

250.000 1.246.995 

10.000 49.880 

1.200.000 5.985.575 

600.000 2.992.787 

250.000 1.246.995 

300.000 1.496.394 

2.000.000 9.975.958 

2.000 9.976 

250.000 1.246.995 

500.000 2.493.989 

30.000 149.639 

500.000 2.493.989 

800.000 3.990.383 

400.000 1.995.192 

300.000 1.496.394 

500.000 2.493.989 
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Entidade 

Autarquia Local 

Projecto Número de Projectos 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5.1. 

5.3. 

71 

Criação de um Parque de Empresas 

Elaboração de um Plano de Marketing das actividades 
económicas locais 

Dinamização de um Programa Anual de Feiras e 
Exposições Temáticas 

Construção de um Centro de Congressos 

Criação de um Observatório de Desenvolvimento do 
concelho do Montijo 

Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do 
Seixalinho 

5.4. Criação de um sistema de transporte rápido {eléctrico) 
entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade 

5.6. Revisão do PDM do Montijo 

5.7. Conclusão e implementação do Plano de Circulação, 
Estacionamento e Transportes da Cidade 

5.8. Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do 
Montijo 

5.9. Elaboração de um Plano lntermunicipal de 
Ordenamento do Território Montijo/Alcochete 

5.1 0. Criação de um sistema de transportes públicos do 
concelho do Montijo 

5.1 1. Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da 
margem sul, até ao Montijo 

6.1. Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a 
Preservar do Montijo 

6.2. Elaboração do Plano de Pormenor da zona Norte da 
Circular 

6.3. Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha 
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Investimento 

Contos Euros 

22.925.000 114.349.418 

550.000 2.743.388 

15.000 74.820 

250.000 1.246.995 

800.000 3.990.383 

130.000 648.437 

2.000.000 9.975.958 

300.000 1.496.394 

40.000 199.519 

50.000 249.399 

35.000 174.579 

40.000 199.519 

25.000 124.699 

15.000 74.820 

1.000.000 4.987.979 

10.000 49.880 

20.000 99.760 
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Entidade 

Autarquia Local 

Projecto Número de Projectos 

71 

6.4. Elaboração do Plano de Pormenor da zona industrial do 
Montijo 

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro 

Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do 
Montijo 

Criação da Quinta Ecológica do Montijo 

Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade 

Construção da circular externa da Cidade 

6.10. Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques 

6.11. Criação de uma rede de circulação de bicicletas 

6.12. Elaboração de um programa de relocalização das 
unidades industriais do interior da Cidade 

7.1. Implementação de nova orgânica para a Câmara 
Municipal 

7.2. Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento 
económico 

7.3. Implementação de um SIG para gestão da Cidade 

7.4. Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

7.5. Reforço do Departamento de Administração 
Urbanistica da Câmara Municipal 

7.6. Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas 

7.7. Realização da Feira Anual do Urbanismo 

7.8. Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da 
Câmara na Gestão Municipal 
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Investimento 

Contos Euros 

22.925.000 114.349.418 

15.000 74.820 

30.000 149.639 

400.000 1.995.192 

2.000.000 9.975.958 

800.000 3.990.383 

600.000 2.992.787 

50.000 249.399 

100.000 498.798 

8.000 39.904 

o o 

210.000 1.047.476 

25.000 124.699 

20.000 99.760 

40.000 199.519 

165.000 823.017 

100.000 498.798 

20.000 99.760 
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Entidade 

Autarquia Local 

Projecto Número de Projectos 

8.1. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

Estabelecimento de um protocolo com o Centro 
Tecnológico da Cortiça 

Realização de campanhas de educação e 
sensibilização ambiental 

Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo 

Criação da Agência de Energia do Montijo 

71 

Empresas Públicas 3 

2.1. 

2.2. 

5.2. 

Empresas Privadas 

2.5. 

3.1 . 

3.5. 

5.5. 

Outras Entidades 

Implementação do Plano Director de Abastecimento de 
Água 

Remodelação da rede de abastecimento de água 

Certi ficação dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento 

4 

Construção do sistema de tratamento de efluentes das 
suiniculturas 

Promoção da instalação de um "Parque Comercial" 

Implementação dos projectos individuais do PROCOM 

Incremento das ligações de transporte público 
rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos 

2 

1.24. Alargamento da rede de equipamentos de apoio a 
idosos 

3.4. Implementação dos projectos colectivos do PROCOM 
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Investimento 

Contos Euros 

22.925.000 114.349.418 

o o 

80.000 399.038 

15.000 74.820 

20.000 99.760 

1.100.000 5.486.777 

600.000 2.992.787 

500.000 2.493.989 

o o 

1.950.000 9.726.559 

200.000 997.596 

500.000 2.493.989 

1.000.000 4.987.979 

250.000 1.246.995 

700.000 3.491 .585 

500.000 2.493.989 

200.000 997.596 
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Entidade Projecto Número de Projectos 

Autarquia Local e Empresas Privadas 

8.2. Criação de parcerias para o tratamento de efluentes 
líquidos e resíduos sólidos das suiniculturas, agro
pecuárias e corticeiras 

1 

Página 7 de 7 

Investimento 

Contos Euros 

120.000 598.557 

120.000 598.557 

Total de Projectos: 85 Investimento Global 35.370.000 176.424.816 

Nota: Os projectos cuja entidade responsável é "Autarquia Local e Empresas Privadas" correspondem a acções conducentes 
criação de parcerias, devendo por isso o investimento ser distribuído pelas entidades participantes. 
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4. FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO 

No âmbito desta última fase dos trabalhos de elaboração do Plano, e após a identificação e 

caracterização das iniciativas com interesse estratégico para a cidade do Montijo, procedeu-se ao 

cálculo do valor estimado para a sua execução - montante de investimento, assim como a 

identificação das possíveis fontes de financiamento. 

Para a obtenção do montante de investimento associado à realização de cada uma das iniciativas 

identificadas, recorreu-se a uma das seguinte formas: 

• Orçamento prévio já realizado pela entidade promotora; 

• Cálculos orçamentais com base nas características técnicas do projecto; 

• Estimativa com base em projectos semelhantes já realizados pelas entidades promotoras. 

No que se refere à distribuição do montante de investimento dos projectos por entidade 

financiadora, utilizaram-se as diversas hipóteses de fontes de financiamento que estão à 

disposição das entidades envolvidas na execução de cada projecto. 

Neste contexto o Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo, - PORLVT, definido 

no âmbito do Quadro Comunitário de Apoio 11 1, com aplicação no período 2000-2006, surge como 

a principal fonte de financiamento. Neste capítulo e atendendo à inexistência de informação 

detalhada sobre a estrutura financeira do PORLVT até à presente data, a equipa reconhece 

algumas limitações na definição correcta das taxas de comparticipação, estando por isso este 

aspecto sujeito a um ajuste, após a publicação do documento final do PORL VT. 

Ainda assim, e tendo como base os documentos do PORL VT publicados, definiram-se taxas 

médias de comparticipação dos Fundos Estruturais, calculadas com base na estrutura financeira 

dos Eixos de Intervenção do Programa. Para estes cálculos foram utilizados os valores do 

Programa de Financiamento do PORLVT, com base na versão mais recente, que se encontra 

divulgada na página no site da CCR Lisboa e Vale do Tejo. 
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Assim, resultam como taxas médias de comparticipação de projectos a apoiar pelo PORL VT as 

seguintes: 

Taxas de Comparticipação de Projectos do PORLVT - 2000/2006 

Custo Total 
Fundos Orçamento Orçamento 

Outros Eixos 
Estruturais Nacional Local 

Eixo 1 100% 63% 8% 26% 3% 
Eixo 2 100% 45% 32% 2% 

Eixo 3 100% 51% 16% 1% 21% 
Fonte: documento d1spon1vel no site da CCR Lisboa e Vale do TeJo 

No que se refere ao tempo de implementação o Plano Estratégico do Montijo, está definido para 

um horizonte temporal de uma década: 2001 - 2010, embora seja evidente uma concentração das 

iniciativas no período de vigência do QCA 111, isto é, 2000 - 2006 

A distribuição dos projectos ao longo deste período, foi realizada de acordo com um princípio de 

prioridade estratégica que, embora não explicitado nas fichas de projectos. 

Os dois pontos do relatório que se seguem, fazem uma descrição muito detalhada das várias 

abordagens ao investimento do Plano, das componentes do modelo de financiamento proposto, 

bem como, por último, do respectivo programa de execução, isto é a distribuição da realização dos 

projectos ao longo do período de vigência do Plano. 
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4.1. PLANO DE FINANCIAMENTO 

O volume total de investimento do Plano Estratégico do Montijo é de 35 milhões de contos, 

distribuído pelos 85 projectos que compõem o programa de investimentos do Plano. 

Em termos de Vectores Estratégicos é ao Vector dos Serviços e Equipamentos Colectivos, que 

corresponde a maior parte do investimento, totalizando cerca de 47% do investimento global do 

Plano. O peso deste Vector Estratégico no contexto do Plano justifica-se quer pelo maior número 

de projectos que acolhe (28 projectos), quer pelos montantes de investimento associados às 

diversas intervenções previstas. Convém ainda destacar o facto de no Vector dos Serviços e 

Equipamentos Colectivos se inscrever o projecto "Construção do novo Hospital do Montijo" cujo 

investimento previsto representa a 17% do investimento global do Plano. 

No que se refere à distribuição do investimento por prioridade estratégica, confirma-se a coerência 

da classificação estabelecida para os projectos, uma vez que os projectos de prioridade 

estratégica 1 totalizam a maior parcela do volume de investimento, com 59%; seguindo-se os 

projectos de prioridade estratégica 2, com 29,3% e, por fim , os projectos com prioridade 

estratégica 3, com 11 ,7%. 

Quanto à distribuição temporal do investimento, e atendendo ao período de vigência do Plano 

(2001 - 2010) verifica-se uma elevada concentração do esforço financeiro nos três primeiros anos 

(cerca de 50% do investimento global), sendo ainda de destacar que se prevê a realização de 

92% do investimento do Plano entre 2001 e 2006, o que corresponde ao período de aplicação do 

QCA Ili - 2000 - 2006. 

Por último, a estrutura de financiamento proposta, por fontes de financiamento do Plano, sugere 

um forte participação do Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo, nos seus 

vários eixos, totalizando esta comparticipação 43,5% do investimento total. Em termos de 

comparticipação seguem-se como fontes de financiamento relevantes o Orçamento Municipal 

(26%) e o Orçamento do Estado( 22 %). 
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Distribuição do Investimento por Prioridade Estratégica 

Prioridade 
Estratégica 

2 

3 

TOTAL 

Número de 
Projectos 

36 

29 

20 

85 

Investimento 
(contos) (euros) (%) 

20.873.000 104.114.085 59,0% 

10.372.000 51 .735.318 29,3% 

4.125.000 20.575.413 11 ,7% 

35.370.000 176.424.816 100% 

* INCLUI ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES 
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Distribuição do Investimento por Vector Estratégico 

Vector Estratégico Número de Investimento 

Projectos (contos) (euros) (%) 

Serviços e Equipamentos Colectivos 28 16.440.000 82.002.374 46,5% 

Saneamento Básico 9 4.382.000 21 .857.324 12,4% 

Comércio 6 3.400.000 16.959.129 9,6% 

Intra-estruturas, Equipamentos e 
Serviços de apoio 6 2.415.000 12.045.969 6,8% 

Planeamento Urbano 11 2.885.000 14.390.319 8,2% 

Ordenamento Urbanístico 12 5.033.000 25.104.498 14,2% 

Administração Municipal 8 580.000 2.893.028 1,6% 

Partenariado Local e Regional 5 235.000 1.172.175 0,7% 

TOTAL 85 35.370.000 176.424.816 100% 
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Distribuição Anual do Investimento 

Anos (contos) (euros) (%) 

2001 4.422.600 22.059.836 12,5% 

2002 6.266.300 31.256.173 17,7% 

2003 7.218.600 36.006.225 20,4% 

2004 5.629.700 28.080.825 15,9% 

2005 4.765.300 23.769.216 13,5% 

2006 4.010.300 20.003.292 11 ,3% 

2007 1.014.300 5.059.307 2,9% ~ ~ S> 
1 

2008 1.014.300 5.059.307 2,9% 

2009 514.300 2.565.318 1,5% 

2010 51 4.300 2.565.318 1,5% 

TOTAL 35.370.000 176.424.816 100,0% 
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Distribuição do Investimento por Fonte de Financiamento 

Fonte de Financiamento (contos) (euros) (%) 

PORLVT Eixo1 5.032.500 25.102.004 14,2% 

PORLVT Eixo2* 4.541.500 22.652.906 12,8% 

PORLVT Eixo3 5.795.000 28.905.338 16,4% 

Orçamento do Estado 7.635.000 38.083.219 21,6% 

Orçamento Municipal 9.265.000 46.213.625 26,2% 

Outros** 3.101 .000 15.467.723 8,8% 

TOTAL 35.370.000 176.424.816 100% 

* INCLUI O PROCOM 
** INCLUI ENTIDADES PRIVADAS E ASSOCIAÇÕES 
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1D Projecto Vector Estratégico 

6 1.1 Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo SEC 

54 1.2 Construçijo das novas instalações da Escola Profissional SEC 

7 1.3 Criação de um polo de ensino superior no Montijo SEC 

75 1.4 Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional SEC 

13 1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo SEC 

37 1.6 ReC\Jperaçâo do cine-teatro Joaquim de Almeida SEC 

76 1.7 Construção do novo edifício do Museu Municipal SEC 

78 1.8 Recuperação da Casa Mora SEC 

77 1.9 Elaboração do Programa Museulógico do concelho do Montijo SEC 

48 1.10 Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo SEC 

55 1.11 Criação da Casa das Artes do Montijo SEC 

65 1.12 Reforço do departamento socio-cultural da Câmara Municipal do Montijo SEC 

79 1.13 Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares SEC 

80 1.14 Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar SEC 

66 1.15 Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge Peixinho SEC 

67 1.16 Criação do Mês da Musica SEC 

68 1.17 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades culturais do Montijo SEC 

49 1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas SEC 

38 1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo SEC 

81 1.20 Construção do novo Centro de Saúde do Montijo SEC 

69 1.21 Criação uma rede de cuidados primários de saúde e assistência social SEC 

56 1.22 Implementação da Carta Escolar SEC 

57 1.23 Elaboração da Carta Social do Montijo SEC 

82 1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos SEC 

83 1.25 Construção do novo edifício para a Câmara Municipal SEC 

58 1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo SEC 

84 1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta SEC 

85 1.28 Criação do Espaço Jovem do Montijo SEC 

39 2.1 Implementação do Plano Director de Abastecimento de Agua SB 

40 2.2 Remodelação da rede de abastecimento de água SB 

8 2.3 Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho SB 

9 2.4 Construção do sistema de tratamento de águas residuais do Afonsoeiro SB 

41 2.5 Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas SB 

50 2.6 Elaboração do regulamento de descarga de efluentes industriais SB 

59 2.7 Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental sobre as aclividades industriais SB 

42 2.8 Melhoria da limpeza do espaço público SB 

70 2.9 Remoção de entulhos e sucatas SB 

18 3.1 Promoção da instalação de um 'Parque Comercial" c 
60 3.2 Criação de áreas comerciais nas novas centralidades urbanas c 
24 3.3 Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento dos pátios para fins comerciais. de restauração e culturais c 
62 3.4 Implementação dos projectos colectivos do PROCOM c 
61 3.5 Implementação dos projectos individuais do PROCOM c 
2 36 Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM c 

71 4.1 Criação de um Centro de Abastecimento Agrícola IAE 

19 4.2 Criação de um Parque Municipal de Exposições IAE 

''>,,' 10 4.3 Criação de um Parque de Empresas IAE 

63 4.4 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades económicas locais IAE 

20 4.5 Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições Temáticas IAE 

11 4.6 Construção de um Centro de Congressos IAE 

14 5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do Montijo PU 

43 5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento PU 

25 5.3 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho PU 

26 5.4 Criação de um sistema de transporte rápido (eléctrico) entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade PU 

Investimento Global 

6.000.000 

200.000 

1.500.000 

60.000 

2.500.000 

250.000 

800.000 

100.000 

10.000 

120.000 

400.000 

120.000 

30.000 

30.000 

60.000 

80.000 

10.000 

150.000 

15.000 

1.000.000 

120.000 

250.000 

10.000 

500.000 

1.200.000 

600000 

250.000 

75000 

600.000 

500.000 

300.000 

2.000.000 

200.000 

2.000 

250.000 

500.000 

30.000 

500.000 

500.000 

800000 

200.000 

1.000.000 

400.000 

300.000 

500.000 

550.000 

15.000 

250.000 

800.000 

130.000 

o 
2.000.000 

300.000 

Distribuição do investimento por fonte de financiamento 
(em contos) 

PORLVT 
OE OM Outros 

Eíxo1I Eixo2'I Eixo3 

3.000.000 1.800.000 1.200.000 

100.000 20.000 40.000 40.000 

1.500.000 

30.000 12.000 18.000 

1.250.000 500.000 750.000 

150.000 25.000 75.000 

400000 400.000 

50.000 20.000 30.000 

10.000 

72.000 24.000 24.000 

240.000 40.000 120.000 

120.000 

15.000 4.500 10.500 

15.000 4.500 10.500 

30.000 9.000 21.000 

40.000 12.000 28.000 

5.000 5.000 

75.000 75.000 

15.000 

500.000 300.000 200.000 

60.000 18.000 42.000 

125.000 75.000 50.000 

10.000 

300.000 200.000 

600.000 600.000 

600.000 

125.000 37.500 87.500 

37.500 37.500 

390.000 150.000 60.000 

300.000 75.000 125.000 

180.000 45.000 75.000 

1.200000 300.000 500.000 

100.000 20.000 80.000 
2.000 

150.000 100.000 

300.000 200.000 

18.000 12.000 

300.000 200000 

300.000 200.000 

400.000 240.000 160000 

100.000 100.000 

667.000 333.000 

280.000 120.000 

210.000 90000 

250.000 100.000 50.000 100 000 

330.000 165.000 55.000 

7.500 7.500 

150.000 50.000 50.000 

400.000 160.000 240.000 

130.000 

900.000 700000 400.000 

180.000 30.000 90000 



10 Projecto Vector Estratégico Investimento Global 

27 5.5 Incremento das ligações de transporte público rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos PU 250.000 

72 5.6 Revisão do PDM do Montijo PU 40.000 

3 5.7 Condusão e implementaçao do Plano de Circulação. Estacionamento e Transportes da Cidade PU 50.000 

4 5.8 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo PU 35.000 

15 5.9 Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamento do Território Montijo/Alcochete PU 40.000 

16 5.10 Criaçao de um sistema de transportes públicos do concelho do Montijo PU 25.000 

51 5.11 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem sul. até ao Montijo PU 15.000 

52 6.1 Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do Montijo ou 1.000.000 

28 6.2 Elaboração do Plano de Pomienor da zona Norte da Circular ou 10000 

1 63 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha ou 20.000 

12 6.4 Elaboração do Plano de Pormenor da zona industrial do Montijo ou 15.000 

44 6.5 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro ou 30000 

45 6.6 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo ou 400.000 

64 6.7 Criação da Quinta Ecológica do Montijo ou 2.000.000 

22 6.8 Criaçao de novas áreas verdes e de lazer na Cidade ou 800.000 

29 6.9 Construção da circular externa da Cidade ou 600.000 

30 6.10 Reperlilamento da Rua José Joaquim Marques ou 50.000 

73 6.11 Criação de uma rede de circulação de bicidetas ou 100.000 

31 6.12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades industriais do interior da Cidade ou 8.000 

32 7.1 Implementação de nova orgãnica para a Câmara Municipal AM o 
74 7.2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico AM 210.000 

53 7.3 Implementação de um SIG para gestão da Cidade AM 25.000 

33 7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal AM 20.000 

21 7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanislica da Câmara Municipal AM 40.000 
34 7.6 Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas AM 165.000 

35 7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo AM 100.000 

46 7.8 Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da Câmara na Gestão Municipal AM 20000 

23 8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da Cortiça PLR o 
47 8.2 corticeiras PLR 120.000 

5 8.3 Realização de campanhas de educação e sensíbifizaçao ambiental PLR 80.000 

17 8.4 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo PLR 15.000 

36 8.5 Criação da Agência de Energia do Montijo PLR 20.000 

TOTAIS 35.370.000 
• Inclui o PROCOM 

Distribuição do investimento por fonte de financiamento 
(em contos) 

Continuação 

PORLVT 
OE OM Outros 

Eixo1 I EiXo2'I Elxo3 

125.000 125.000 

40000 

20.000 15.000 15.000 

35000 

20.000 20.000 
25.000 

7.500 3.000 4.500 
1.000.000 

10.000 

9.000 7.000 4.000 

7.500 7.500 

15.000 15.000 

180.000 100.000 120.000 

800.000 600.000 400.000 200.000 

320.000 400.000 80.000 
360.000 60.000 180.000 

30.000 5.000 15.000 

50.000 50.000 
8.000 

210.000 

15.000 5.000 5.000 
20.000 

40.000 

165.000 

60.000 30.000 10.000 

20.000 

60.000 60.000 

36.000 28.000 16000 

7.500 7.500 

12.000 5.000 3.000 

5.032.500 4.541.500 5.795.000 7.635.000 9.265.000 3.101.000 



10 Projecio Vector Estratégico 

6 1.1 Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo SEC 

54 1.2 Construção das novas instalações da Escola Profissional SEC 

7 1.3 Criação de um polo de ensino superior no Montijo SEC 

75 1.4 Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional SEC 

13 1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo SEC 

37 1.6 Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida SEC 

76 1.7 Construção do novo edifício do Museu Municipal SEC 

78 1.8 Recuperação da Casa Mora SEC 

77 1.9 Elaboração do Programa Museológico do concelho do Montijo SEC 

48 1.10 Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo SEC 

55 1.11 Criação da Casa das Artes do Montijo SEC 

65 1.12 Reforço do departamento socio-cultural da Câmara Municipal do Montijo SEC 

79 1.13 Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares SEC 

80 1.14 Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar SEC 

66 1.15 Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge Peixinho SEC 

67 1.16 Criação do Mês da Musica SEC 

68 1.17 Elaboração de um Plano de MarKeting das actividades culturais do Montijo SEC 

49 1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas SEC 

38 1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo SEC 

81 1.20 Construção do novo Centro de Saúde do Montijo SEC 

69 1.21 Criação uma rede de cuidados primàrios de saúde e assistência social SEC 

56 1.22 Implementação da Carta Escolar SEC 

57 1.23 Elaboração da Carta Social do Montijo SEC 

82 1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos SEC 

83 1.25 Construção do novo edificio para a Câmara Municipal SEC 

58 1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo SEC 

84 1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta SEC 

85 1.28 Criação do Espaço Jovem do Montijo SEC 

39 2.1 Implementação do Plano Director de Abastecimento de Água SB 

40 2.2 Remodelação da rede de abastecimento de água SB 

8 2.3 Conslrução do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho SB 

9 2.4 Construção do sistema de tratamento de àguas residuais do Afonsoeiro SB 

41 2.5 Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas SB 

50 2.6 Elaboração do regulamento de descarga de efluentes industriais SB 

59 2.7 Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental sobre as actividades industriais SB 

42 2.8 Melhoria da limpeza do espaço público SB 

70 2.9 Remoção de entulhos e sucatas SB 

18 3.1 Promoção da instalação de um "Parque Comercial" c 
60 3.2 Criação de àreas comerciais nas novas centralidades urbanas c 
24 \~ Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento dos pátios para fins comerciais. de restauração e culturais c 
62 3.4 Implementação dos projectos colectivos do PROCOM c 
61 3.5 Implementação dos projectos individuais do PROCOM c 
2 36 Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM c 

71 4.1 Criação de um Centro de Abastecimento Agricola IAE 

19 4.2 Criação de um Parque Municipal de Exposições IAE 

10 4.3 Criação de um Parque de Empresas IAE 

63 4.4 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades económicas locais IAE 

20 4.5 Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições Temáticas IAE 

Investimento Global 

Eixo1 I 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 60% 

100% 

100% 50% 

100% 

100% 

100% 60% 

100% 

100% 50% 

100% 50% 

100% 50% 

100% 50% 

100% 50% 

100% 50% 

100% 

100% 
100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 65% 

100% 60% 

100% 60% 

100% 60% 

100% 50% 

100% 

100% 60% 

100% 60% 

100% 60% 

100% 60% 

100% 60% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 60% 

100% 50% 

100% 60% 

Distribuição do investimento por fonte de financiamento 
(em percentagem) 

PORLVT OE OM PROCOM Outros 

Eixo2I Eixo3 

50% 30% 20% 

50% 10% 20% 20% 

100% 

50% 20% 30% 

50% 20% 30% 

10% 30% 

50% 50% 

20% 30% 

100% 

60% 20% 20% 

10% 30% 

100% 

15% 35% 

15% 35% 

15% 35% 

15% 35% 

50% 

50% 

100% 

50% 30% 20% 

50% 15% 35% 

50% 30% 20% 

100% 

60% 40% 

50% 50% 

100% 

50% 15% 35% 

50% 50% 

25% 10% 

15% 25% 

15% 25% 

15% 25% 

10% 40% 

100% 

40% 

40% 

40% 

40% 

40% 

50% 30% 20% 

50% 50% 

66% 33% 

70% 30% 

70% 30% 

50% 20% 10% 20% 

30% 10% 

50% 

20% 20% 



1D Projecto 

11 4.6 Construção de um Centro de Congressos 

14 5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do Montijo 

43 5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

25 5.3 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho 

26 5.4 Criação de um sis1ema de transporte rápido (eléctrico) entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade 

27 5.5 Incremento das ligações de transporte público rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos 

72 5.6 Revisão do PDM do Montijo 

3 6.7 Conclusão e implementação do Plano de Circulação, Estacionamento e Transportes da Cidade 

4 58 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo 

15 5.9 Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamen10 do Território Montijo/Alcochete 

16 5.10 Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do Monlijo 

51 5.11 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem sul, até ao Montijo 

52 6.1 Implementação do Plano de Salvaguarda da zona a Preservar do Montijo 

28.6,2 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Norte da Circular 

1 6.3 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha 

12 6.4 Elaboração do Plano de Pormenor da zona industríal do Montijo 

44 6.5 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro 

45 6.6 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo 

64 6.7 Criação da Quinta Ecológica do Montijo 

22 6.8 Criação de novas àreas verdes e de lazer na Cidade 

29 6.9 Construção da circular externa da Cidade 

30 6.10 Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques 

73 6.1 1 Criação de uma rede de circulação de bicicletas 

31 6.12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades industriais do interior da Cidade 

32 7.1 Implementação de nova orgânica para a Câmara Municipal 

74 7.2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico 

53 7.3 Implementação de um SIG para gestão da Cidade 

33 7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal 

21 7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal 

34 7.6 Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas 

35 7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo 

46 7.8 Reforço da inte,venção das estruturas do ambiente da Câmara na Gestão Municipal 

23 8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da Cortiça 

47 8.2 Criação de parcerias para o tratamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos das suiniculturas. agro-pecuárias e corticeiras 

5 83 Realização de campanhas de educação e sensibilização ambiental 

17 8.4 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo 

' 36 8{i\~ Criação da Agência de Energia do Montijo 

• Inclui o PROCOM 

Vector Estratégico Investimento Global 

Eixo1 1 

IAE 100% 

PU 100% 

PU 

PU 100% 

PU 100% 60% 

PU 100% 

PU 100% 

PU 100% 

PU 100% 

PU 100% 

PU 100% 

PU 100% 

ou 100% 

ou 100% 

ou 100% 

ou 100% 50% 

ou 100% 50% 

ou 100% 

ou 100% 

ou 100% 

ou 100% 60% 

ou 100% 60% 

ou 100% 

ou 100% 

AM 100% 

AM 100% 

AM 100% 60% 

AM 100% 

AM 100% 

AM 100% 

AM 100%' 60% 

AM 100% 

PLR 

PLR 100% 

PLR 100% 

PLR 100% 50% 

PLR 100% 60% 

Distribuição do investimento por fonte de financiamento 
(em percentagem) 

Continuacão 

PORLVT OE OM PROCOM Outros 

Eixo2l Eixo3 

50% 20% 30% 

100% 

45% 35% 20% 

10% 30% 

50% 50% 

100% 

40% 30% 30% 

100% 

50% 50% 

100% 

50% 20% 30% 

100% 

100% 

45% 35% 20% 

50% 

50% 

45% 25% 30% 

40% 30% 20% 10% 

40% 50% 10% 

10% 30% 

10% 30% 

50% 50% 

100% 

100% 

100% 

20% 20% 

100% 

100% 

100% 

30% 10% 

100% 

50% 50% 

45% 35% 20% 

50% 

25% 15% 



4.2. PROGRAMA DE EXECUÇÃO 



Anos 
1D Projecto Vector Estratégico Investimento Global 

1 2001 

6 1.1 Construção do novo Hospital Distrital Geral do Monttjo SEC 6.000.000 o 
54 1.2 Construção das novas instalações da Escola Profissional SEC 200.000 100.000 

7 1.3 Criação de um polo de ensino superior no Montijo SEC 1.500.000 o 
75 1.4 Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional SEC 60.000 30.000 

13 1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo SEC 2500.000 250.000 

37 1.6 Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida SEC 250.000 125.000 

76 1.7 Construção do novo edifício do Museu Municipal SEC 800000 o 
78 1.8 Recuperação da Casa Mora SEC 100.000 o 
77 1.9 Elaboração do Programa Museulógico do concelho do Montijo SEC 10.000 5.000 

48 1.10 Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo SEC 120.000 30.000 

55 1.11 Criação da Casa das Artes do Montijo SEC 400.000 o 
65 1.12 Reforço do departamento socio-cultural da Cãmara Municipal do Montijo SEC 120.000 30.000 

79 1.13 Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares SEC 30.000 3.000 

80 1.14 Promoção do Festival Regiooal de Teatro Escolar SEC 30.000 3.000 

66 1.15 Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge Peixinho SEC 60.000 o 
67 1.16 Criação do Mês da Musica SEC 80.000 o 
68 1.17 Elaboração de um Plano de MarKeting das activldades culturais do Montijo SEC 10.000 5.000 

49 1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas SEC 150000 o 
38 1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo SEC 15.000 7.500 

81 1.20 Construção do novo Centro de Saúde do Montijo SEC 1.000.000 o 
69 1.21 Criação uma rede de cuidados primârios de saúde e assistência social SEC 120.000 24.000 

55122 Implementação da Carta Escolar SEC 250.000 25.000 

57 1.23 Elaboração da Carta Social do Monbjo SEC 10.000 5.000 

82 1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos SEC 500.000 o 
83 1.25 Construção do novo edificio para a camara Municipal SEC 1.200.000 o 
58 1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo SEC 600.000 o 
84 1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta SEC 250.000 125.000 

85 1.28 Cnaçao do Espa90 Jovem do Montijo SEC 75.000 75.000 

39 2.1 Implementação do Plano Director de Abastecimenlo de Agua SB 600.000 200.000 

40 2.2 Remodelação da rede de abastecimento de água SB 500.000 167.000 
8 2.3 Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho SB 300.000 150000 

9 2.4 Construção do sislema de tratamento de águas residuais do Afonsoeiro SB 2.000.000 667.000 

41 25 Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas SB 200.000 67.000 

50 2.6 Elaboração do regulamento de descarga de enuentes industriais SB 2.000 2.000 

59 2.7 Reror90 dos meçanismos de fiscalização ambiental sobre as adividades industriais SB 250.000 25.000 

42 2.8 Melhoria da limpeza do espaço público SB 500.000 140.000 

70 29 Remoção de entulhos e sucatas SB 30.000 15.000 

18 3.1 Promoção da inslalação de um "Parque Comercial' c 500.000 250.000 

60 3.2 Criação de áreas comerciais nas novas centralidades urbanas c 500.000 167.000 

24 3.3 Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento dos pátios para fins comerciais, de restauração e cullura1s c 800.000 100.000 

62 3.4 Implementação dos projectos colectivos do PROCOM e 200.000 100.000 

61 35 lmplementaçã<; dos projectos individuais do PROCOM c 1.000.000 334.000 

2 3.6 Implementação dOS projectos urbanísticos do PROCOM c 400.000 134.000 

71 4.1 Criação de um Centro de Abastecimento Agricola IAE 300.000 o 
19 4.2 Criação de um Parque Municipal de Exposições IAE 500.000 o 
10 4.3 Criação de um Parque de Empresas IAE 550.000 o 
63 4.4 Elaboração de um Plano de Markebng das actividades económicas locais IAE 15.000 15.000 

20 4.5 Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições Temâbcas IAE 250.000 25.000 

2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 

o 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

100.000 o o o 
375.000 375.000 375.000 375.000 

30.000 o o o 
625.000 625.000 625.000 375000 

125.000 o o o 
270.000 270.000 260.000 o 

o o 50.000 50.000 

5.000 o o o 
10.000 10.000 10.000 10.000 

134.000 133.000 133.000 o 
10.000 10.000 10.000 10.000 
3.000 3.000 3.000 3.000 
3.000 3.000 3.000 3.000 

12.000 6.000 6.000 6.000 

16.000 8.000 8.000 8.000 

5.000 o o o 
30.000 15.000 15.000 15.000 

7.500 o o o 
334.000 333.000 333.000 o 
24.000 24.000 24.000 24.000 

25.000 25.000 25.000 25.000 

5.000 o o o 
o o 250.000 250.000 

o o o o 
o o o 120.000 

125.000 o o o 
o o o o 

200.000 200.000 o o 
167.000 166.000 o o 
150.000 o o o 
667.000 666.000 o o 
67.000 66000 o o 

o o o o 
25.000 25.000 25.000 25.000 

40.000 40.000 40.000 40.000 

15.000 o o o 
250.000 o o o 
167.000 166.000 o o 
100.000 100.000 100.000 100.000 

100.000 o o o 
333.000 333.000 o o 
133.000 133.000 o o 
150.000 150.000 o o 
250.000 250.000 o o 
275.000 275.000 o o 

o o o o 
25.000 25.000 25.000 25.000 

2006 1 

1.500.000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

10.000 

o 
10.000 
3.000 

3.000 

6.000 

8.000 

o 
15.000 

o 
o 
o 

25.000 

o 
o 

400.000 
120.000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

25.000 

40.000 

o 
o 
o 

100.000 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

25.000 

Distribuição Anual do Investimento 
(em contos) 

2007 1 2008 1 2009 1 2010 

o o o ( 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

10.000 10.000 10.000 10.000 

o o o o 
10.000 10.000 10.000 10.000 

3.000 3.000 3.000 3.000 

3.000 3.000 3.000 3.000 
6.000 6.000 6.000 6.000 

8000 8.000 8.000 8.000 

o o o o 
15.000 15.000 15.000 15.000 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

25.000 25.000 25.000 25.000 
o o o o 
o o o o 

400.000 400.000 o o 
90.000 90000 90000 90.000 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o ( 

o o o o 
o o o o 

25.000 25.000 25.000 25.000 

40.000 40.000 40.000 40.00C 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

100.000 100.000 o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

25.000 25.000 25.000 25.00C 



Anos 
1D Projecto Vector Estratégico Investimento Global 

1 1 2001 2002 

11 4.6 Construção de um Centro de Congressos IAE 800.000 o o 
14 5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do Montijo PU 130000 22.000 12.000 

43 5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento PU o o o 
25 5.3 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho PU 2.000.000 o o 
26 54 Criação de um sistema de transporte ràpido (eléctrico) entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade PU 300.000 o o 
27 5.5 Incremento das ligações de transporte público rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos PU 250000 125 000 125.000 

72 56 Revisão do PDM do Montijo PU 40.000 o 20.000 

3 5.7 Conclusão e implementação do Plano de Circulação, Estacionamento e Transportes da Cidade PU 50.000 25000 25.000 

4 5.8 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo PU 35.000 17.500 17.500 

15 5.9 Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamento do Território Montijo/Alcochete PU 40.000 20.000 20.000 

16 5.10 Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do Montijo PU 25.000 o 8.400 

51 5.11 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem sul, até ao Montijo PU 15.000 7.500 7.500 

52 6.1 Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do Montijo ou 1000.000 100.000 100.000 

28 6.2 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Norte da Circular ou 10.000 5.000 5.000 

(6.3 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha ou 20.000 10.000 10.000 

12 6.4 Elaboração do Plano de Pormenor da zona industrial do Montijo ou 15.000 5.000 5.000 

44 6.5 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro ou 30.000 15.000 15.000 

45 6.6 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo ou 400.000 80.000 80.000 

64 6.7 Criação da Quinta Ecológica do Montijo ou 2.000.000 o o 
22 6.8 Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade ou 800.000 80000 80.000 

29 6.9 Construção da circular externa da Cidade ou 600000 200.000 200.000 

30 6.10 Reperlilamento da Rua José Joaquim Marques ou 50.000 50.000 o 
73 6.11 Criação de uma rede de circulação de bicicletas ou 100.000 50.000 50.000 

31 ·6.12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades industriais do interior da Cidade ou 8.000 2.700 2.700 

32 7.1 Implementação de nova orgânica para a Câmara Municipal AM o o o 
74 7.2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico AM 210.000 30000 20.000 

53 7.3 Implementação de um SIG para gestao da Cidade AM 25.000 25.000 o 
33 7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal AM 20000 10.000 10.000 

21 7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal AM 40.000 13.400 13300 

34 7.6 Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas AM 165.000 30000 15.000 

35 7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo AM 100.000 10.000 10.000 

46 7.8 Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da Câmara na Gestão Municipal AM 20.000 10.000 10.000 

23 8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da Cortiça PLR o o o 
47 8.2 corticeiras PLR 120.000 36.000 9.400 

5 8.3 Realização de campanhas de educação e sensibilização ambiental PLR 80000 8.000 8.000 

17 8.4 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo PLR 15.000 15.000 o 
36 8.5 Criação da Agência de Energia do Montijo PLR 20.000 20.000 o 

• ,, 
TOTAIS 35.370.000 4.424.601 6.268.302 

2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 

200.000 200 000 200.000 200.000 
12.000 12.000 12.000 12.000 

o o o o 
500.000 500.000 500.000 500.000 

o 100.000 100.000 100.000 

o o o o 
20.000 o o o 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

8.300 8.300 o o 
o o o o 

100.000 100.000 100000 100.000 

o o o o 
o o o o 

5.000 o o o 
o o o o 

80.000 80.000 80.000 o 
o 667.000 667.000 666.000 

80.000 80.000 80.000 80.000 

200.000 o o o 
o o o o 
o o o o 

2.600 o o o 
o o o o 

20.000 20.000 20.000 20000 

o o o o 
o o o o 

13300 o o o 
15.000 15.000 15.000 15000 

10.000 10.000 10.000 10.000 

o o o o 
o o o o 

9.400 9.400 9.300 9.300 

8.000 8.000 8.000 8.000 

o o o o 
o o o o 

7.222.606 5.633.708 4.769.310 4.014.312 

Distribuição Anual do Investimento 
(em contos) 

Continuação 

2007 1 2008 1 2009 1 2010 

o o o o 
12.000 12.000 12.000 12.000 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

100.000 100.000 100.000 100.000 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

80000 80.000 80.000 80.000 

o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

20.000 20.000 20.000 20.000 

o o o o 
o o o o 
o o o o 

15.000 15.000 15.000 15.000 

10.000 10000 10.000 10.000 

o o o o 
o o o o 

9.300 9.300 9.300 9300 

8.000 8.000 8.000 8.000 

o o o o 
o o o o 

1.018.314 1.018.316 518.318 518.320 



1D Projecto Vector Estratégico Investimento Global 

6 1.1 Construçao do novo Hospital Distrital Geral do Montijo SEC 100% 

54 1.2 Construção das novas instalações da Escola Profissional SEC 100% 

7 1.3 Criação de um polo de ensino superior no Montijo SEC 100% 

75 1.4 Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional SEC 100% 

13 1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo SEC 100% 

37 1.6 Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida SEC 100% 

76 1.7 Construção do novo ediflclo do Museu Municipal SEC 100% 

78 1.8 Recuperação da Casa Mora SEC 100% 

77 1.9 Elaboração do Programa Museulógico do concelho do Montijo SEC 100% 

48 1.10 Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo SEC 100% 

55 1.11 Criação da Casa das Artes do Montijo SEC 100% 

65 1.12 Reforço do departamento socio-cultural da Câmara Municipal do Montijo SEC 100% 

79 1.13 Promoçao do Festival Regional dos Coros Escolares SEC 100% 

80 1.14 Promoção do Festival Regional de Teatro Esçolar SEC 100% 

66 1.15 Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge Peixinho SEC 100% 

67 1.16 Criação do Mês da Musica SEC 100% 

68 1.17 Elaboração de um Plano de MarKeting das actividades cullurais do W.ontijo SEC 100% 

49 1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas SEC 100% 

38 1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo SEC 100% 

81 1.20 Construçao do novo Centro de Saúde do Montijo SEC 100% 

69 1.21 Criação uma rede de cuidados primários de saúde e assistência social SEC 100% 

56 1.22 Implementação da Carta Esçolar SEC 100% 

57 1.23 Elaboração da Carta Social do Montijo SEC 100% 

82 1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos SEC 100% 

83 1.25 Construção do novo edificio para a Câmara Municipal SEC 100% 

58 1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo SEC 100% 

84 1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta SEC 100% 

85 1.28 Criação do Espaço Jovem do Montijo SEC 100% 

39 2.1 Implementação do Plano Oirector de Abastecimento de Agua SB 100% 

40 2.2 Remodelação da rede de abastecimenlo de ~ua SB 100% 

8 2.3 Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho SB 100% 

9 2.4 Construção do sistema de tratamento de àguas residuais do Afonsoeiro SB 100% 

41 2.5 Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas SB 100% 

50 2.6 Elaboraçao do regulamento de descarga de efluentes industriais SB 100% 

59 2.7 Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental sobre as actividades industriais SB 100% 

42 2.8 Melhoria da limpeza do espaço publico SB 100% 

70 2.9 Remoção de entulhos e sucatas SB 100% 

18 3.1 Pro~o da instalação de um "Parque Comercial" c 100% 

60 3.2 Criação de âreas comerciais nas novas centralidades urbanas c 100% 

24 33 Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento dos pátios para fins comerciais, de restauração e culturais c 100% 

62 3.4 lmptementação dos projectos colectivos do PROCOM c 100% 

61 3.5 Implementação dos projectos indivídua1S do PROCOM e 100% 

2 3.6 Implementação dos projectos urbanísticos do PROCOM c 100% 

71 4.1 Criação de um Centro de Abastecimento Agrlcola IAE 100% 

19 4.2 Criação de um Parque Municipal de Exposições IAE 100% 

10 4.3 Criação de um Parque de Empresas IAE 100% 

63 4.4 Elaboração de um Plano de Marketing das actividades económicas locais IAE 100% 

20 4.5 Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições Temáticas IAE 100% 

Anos 

2001 1 2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 

25% 25% 25% 

50% 50% 

25% 25% 25% 25% 

50% 50% 

10% 25% 25% 25% 15% 

50% 50% 

33% 33% 33% 

50% 50% 

50% 50% 

25% 9% 9% 9% 8% 

33% 33% 33% 

25% 9% 9% 9% 8% 

10% 10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 10% 

20% 10% 10% 10% 

20% 10% 10% 10% 

50% 50% 

20% 10% 10% 10% 

50% 50% 

33% 33% 33% 

20% 20% 20% 20% 20% 

10% 10% 10% 10% 10% 

50% 50% 

50% 50% 

20% 
50% 50% 

100% 

33% 33% 33% 

33% 33% 33% 

50% 50% 

33% 33% 33% 

33% 33% 33% 

100% 
10% 10% 10% 10% 10% 

28% 8% 8% 8% 8% 

50% 50% 

50°.4 50% 

33% 33% 33% 

13% 13% 13% 13% 12% 

50% 50% 

33% 33% 33% 

33% 33% 33% 

50% 50% 

50% 50% 

50% 50% 

100% 

10% 10% 10% 10% 10% 

2006 1 

25% 

8% 

8% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

33% 

20% 

10% 

8% 

12% 

10% 

Distribuição Anual do Investimento 
(em percentagem) 

2007 1 2008 1 2009 1 2010 

8% 8% 8% 8% 

8% 8% 8% 8% 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

33% 33% 

15% 15% 15% 15% 

10% 10% 10% 10% 

8% 8% 8% 8% 

12% 12% 

10% 10% 10% 10% 



Anos 

1D Projecto Vector Estratégico Investimento Global 

1 2001 

11 4 6 Conslrução de um Centro de Congressos IAE 100% 

14 5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do Montijo PU 100% 18% 

43 5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento PU 
25 5.3 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho PU 100% 

26 54 Criação de um sistema de transporte ràpido (eléctrico) entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade PU 100% 

27 5.5 Incremento das ligações de transporte publico rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos PU 100% 50% 

72 5.6 Revisão do PDM do Montijo PU 100% 

3 5.7 Conclusão e implementação do Plano de Circulação, Estacionamento e Transportes da Cidade PU 100% 50% 

4 5.8 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo PU 100% 50% 

15 5.9 Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamento do Território Montijo/Alcochete PU 100% 50% 

16 5.10 Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do Montijo PU 100% 

51 5.11 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem sul, até ao Montijo PU 100% 50% 

52 6.1 Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do Montijo ou 100% 10% 

28 62 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Norte da Circular ou 100% 50% 

1 6.3 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha ou 100% 50% 

12 6.4 Elaboração do Plano de Pormenor da zona industrial do Montijo ou 100% 33% 

44 6.5 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro ou 100% 50% 

45 6.6 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo ou 100% 20% 

64 6.7 Criação da Quinta Ecológica do Montijo ou 100% 

22 6.8 Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade ou 100% 10% 

29 6.9 Construção da circular externa da Cidade ou 100% 33% 

30 6.10 Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques ou 100%· 100% 

73 6.11 Criação de uma rede de circulação de bicicletas ou 100% 50% 

31 6.12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades industriais do interior da Cidade ou 100% 33% 

32 7.1 Implementação de nova orgânica para a Câmara Municipal AM 
74 7.2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico AM 100% 14% 

53 7.3 Implementação de um SIG para gestão da Cidade AM 100% 100% 

33 7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal AM 100% 50% 

21 7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal AM 100% 33% 

34 7.6 Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas AM 100% 18% 

35 7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo AM 100% 10% 

46 7.8 Reforço da intervenção das estruturas do ambiente da Câmara na Gestão Municipal AM 100% 50% 

23 8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da Cortiça PLR 
47 8.2 corticeiras PLR 100% 30% 

5 8.3 Realização de campanhas de educação e sensibilização ambiental PLR 100% 10% 

17 84 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo PLR 100% 100% 

36 8.5 Criação da Agência de Energia do Montijo PLR 100% 100% 

TOTAIS 100% 13% 

2002 1 2003 1 2004 1 2005 1 2006 1 

25% 25% 25% 25% 

10% 9% 9% 9% 9% 

25% 25% 25% 25% 

33% 33% 33% 

50% 

50% 50% 

10% 10% 10% 10% 10% 

50% 

50% 

33% 33% 33% 

50% 

10% 10% 10% 10% 10% 

50% 

50% 

33% 33% 

50% 

20% 20% 20% 20% 

33% 33% 33% 

10% 10% 10% 10% 10% 

33% 33% 

50% 

33% 33% 

10% 10% 10% 10% 10% 

50% 

33% 33% 

9% 9% 9% 9% 9% 

10% 10% 10% 10% 10% 

50% 

8% 8% 8% 8% 8% 

10% 10% 10% 10% 10% 

18% 20¾ 16% 14% 11% 

Distribuição Anual do Investimento 
(em percentagem) 

Continuacão 

2007 1 2008 1 2009 1 2010 

9% 9% 9% 9% 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

9% 9% 9% 9% 

10% 10% 10% 10% 

8% 8% 8% 8% 

10% 10% 10% 10% 

3¾ 3% 1% 1% 



Cronograma de Execução 

Anos 

1D Projecto Vector Estratégico investimento Global 

1 1 1 1 l 1 1 1 1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

6 1.1 Construção do novo Hospital Distrital Geral do Montijo SEC 6.000.000 

54 1.2 Construção das novas instalações da Escola Profissional SEC 200.000 

7 1.3 Criação de um polo de ensino superior no Montijo SEC 1.500.000 

75 1.4 Criação de um Centro de Informação e Documentação Regional SEC 60.000 

13 1.5 Construção do Parque Desportivo Municipal do Montijo SEC 2.500.000 

37 1.6 Recuperação do cine-teatro Joaquim de Almeida SEC 250.000 

76 1.7 Construção do novo edifício do Museu Municipal SEC 800.000 

78 1.8 Recuperação da Casa Mora SEC 100.000 

77 1.9 Elaboração do Programa Museológico do concelho do Montijo SEC 10.000 

48 1.10 Criação do Centro de Estudos do Estuário do Tejo SEC 120.000 

55 1.11 Criação da Casa das Artes do Montijo SEC 400.000 

65 1.12 Reforço do departamento socio-cultural da Câmara Municipal do Montijo SEC 120.000 

79 1.13 Promoção do Festival Regional dos Coros Escolares SEC 30.000 

80 1.14 Promoção do Festival Regional de Teatro Escolar SEC 30.000 

66 1.15 Criação do Prémio Internacional de Musica Jorge Peixinho SEC 60.000 

67 1.16 Criação do Mês da Musica SEC 80.000 

68 1.17 Elaboração de um Plano de MarKeting das actividades culturais do Montijo SEC 10.000 

49 1.18 Promoção do Festival de Culturas Urbanas SEC 150.000 

38 1.19 Elaboração do Plano de Desenvolvimento Cultural do Montijo SEC 15.000 

81 1.20 Construção do novo Centro de Saude do Montijo SEC 1.000.000 

69 1.21 Criação uma rede de cuidados prlmârios de saúde e assistMcia social SEC 120.000 

56 1.22 Implementação da Carta Escolar SEC 250.000 

57 123 Elaboração da Carta Social do Montijo SEC 10.000 

82 1.24 Alargamento da rede de equipamentos de apoio a idosos SEC 500.000 

83 1.25 Construção do novo edificio para a Câmara Municipal SEC 1.200.000 

58, 1.26 Construção da nova Biblioteca do Montijo SEC 600.000 

84 1.27 Construção da Piscina Municipal descoberta SEC 250.000 

85 1.28 Criação do Espaço Jovem do Montijo SEC 75.000 

39 2.1 Implementação do Plano Director de Abastecimento de Agua SB 600.000 

40 2.2 Remodelação da rede de abastecimento de água SB 500.000 

8 2.3 Construção do sistema elevatório da ETAR do Seixalinho SB 300.000 

9 2.4 Construção do sistema de tratamento de águas residuais do Afonsoeiro SB 2.000.000 

41 2.5 Construção do sistema de tratamento de efluentes das suiniculturas SB 2·00.000 

50 2.6 Elaboração do regulamento de descarga de efluentes industriais SB 2.000 

59 2.7 Reforço dos mecanismos de fiscalização ambiental sobre as actividades industriais SB 250.000 

42 2.8 Melhoria da limpeza do espaço publico SB 500.000 

70 2.9 Remoção de entulhos e sucatas SB 30.000 

18 3.1 Promoção da instalação de um "Parque Comercial" c S.-00.000 

60 3.2 Criação de àreas comerciais nas novas centralidades urbanas c 500.000 

24 3.3 Elaboração e implementação de um programa de aproveitamento dos pátios para fins comerciais, de restauração e culturais c 800.000 

62 3.4 Implementação dos projectos coleclivos do PROCOM c 200.000 

61 3.5 Implementação dos projectos individuais do PROCOM c 1.000.000 

2 3.6 Implementação l!õs projectos urbanísticos do PROCOM c 400.000 

71 4.1 Criação de um Centro de Abastecimento Agrícola IAE 300.000 

19 4.2 Criação de um Parque Municipal de Exposições IAE 500.000 

10 4.3 Criação de um Parque de Empresas IAE 550.000 

63 4.4 Elaboração de um Plano de Marketing das aclividades económicas locais IAE 15000 

20 4.5 Dinamização de um Programa Anual de Feiras e Exposições Temáticas IAE 250.000 



Cronograma de Execução 
Continua,-.Jio 

Anos 
1D Projecto Vector Estratégico Investimento Global 

1 1 1 1 1 l l 1 1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

11 4.6 Construção de um Centro de Congressos IAE 800.000 

14 5.1 Criação de um Observatório de Desenvolvimento do concelho do Montijo PU 130.000 

43 5.2 Certificação dos Serviços Municipalizados de Agua e Saneamento PU o 
25 53 Construção do terminal rodo-fluvial do Cais do Seixalinho PU 2.000.000 

26 5.4 Criação de um sistema de transporte rápido (eléctrico) entre o Cais do Seixalinho e o centro da Cidade PU 300.000 

27 5.5 Incremento das ligações de transp. público rodoviário com Lisboa e os concelhos vizinhos PU 250.000 

72 5.6 Revisão do PDM do Montijo PU 40.000 

3 5.7 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo PU 50000 

4 5.8 Elaboração do Plano de Urbanização da Cidade do Montijo PU 35.000 

15 5.9 Elaboração de um Plano lntermunicipal de Ordenamento do Território Montijo/Alcochete PU 40.000 

16 5.10 Criação de um sistema de transportes públicos do concelho do Montijo PU 25.000 

51 5.11 Estudo de avaliação de expansão da Rede de Metro da margem sul, até ao Montijo PU 15.000 

52 6.1 Implementação do Plano de Salvaguarda da Zona a Preservar do Montijo ou 1.000.000 

28 6.2 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Norte da Circular ou í0.000 

1 6.3 Elaboração do Plano de Pormenor da zona Ribeirinha ou 20.000 

12 6.4 Elaboração do Plano de Pormenor da zona industrial do Montijo ou 15.000 

44 6.5 Elaboração do Plano de Pormenor do Afonseiro ou 30.000 

45 6.6 Recuperação e reconversão dos pátios da Cidade do Montijo ou 400.000 

64 6.7 Criação da Quinta Ecológica do Montijo ou 2.000.000 

22 6.8 Criação de novas áreas verdes e de lazer na Cidade ou 800.000 

29 6.9 Construção da circular externa da Cidade ou 600.000 

30 6.10 Reperfilamento da Rua José Joaquim Marques ou 50.000 

73 6.11 Criação de uma rede de circulação de bicicletas ou 100.000 

31 6.12 Elaboração de um programa de relocalização das unidades industriais do interior da Cidade ou 8.000 

32 7.1 Implementação de nova orgânica para a Câmara Municipal AM o 
74 7.2 Criação do Gabinete de apoio ao desenvolvimento económico AM 210.000 

53 7.3 Implementação de um SIG para gestão da Cidade AM 2'5.000 

33 7.4 Reforço do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal AM 20.000 

21 7.5 Reforço do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal AM 40.000 

34 7.6 Criação do Gabinete para as Relações Metropolitanas AM 165.000 

35 7.7 Realização da Feira Anual do Urbanismo AM 100.000 

46 7.8 Reforço da int.ervenção das estruturas do ambiente da Câmara na Gestão Municipal AM 20.000 

23 8.1 Estabelecimento de um protocolo com o Centro Tecnológico da Cortiça PLR o 
47 8.2 Criação de parceres para o tratamento de efluentes líquidos e resíduos sólidos das suiniculturas. agro-pecuarias e corticeiras PLR 120.000 

5 8.3 Realização de campanhas de educação e sensibilização ambiental PLR 80.000 

17 8.4 Elaboração de um Plano de Marketing do Montijo PLR 15.000 

36 8.5 Criação da Agênt,ia de Energia do Montijo PLR 20.000 
'\.' 
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5. SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO 



5. SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 

Desde o primeiro momento da elaboração do Plano, foi sublinhada a importância, não apenas da 

participação, mas de um envolvimento activo na definição e estruturação do Plano, dos principais 

actores locais e, em particular, daqueles que assumem uma posição determinante nos vários 

domínios da vida da cidade, especialmente a Câmara Municipal do Montijo. 

Por circunstâncias diversas, não foi possível implementar mecanismos de acompanhamento do 

Plano que possibilitassem às diferentes entidades e agentes do desenvolvimento da cidade, 

incluindo a Câmara Municipal, um envolvimento na respectiva elaboração, que permitissem obter 

um grau de mobilização suficientemente forte para a fase de execução dos diferentes projectos 

contidos no Plano. 

Normalmente, a orgânica institucional de gestão do Plano, na sua fase de execução basear-se-ia 

nas estruturas utilizadas no acompanhamento da sua elaboração, e era essa a ideia inicial da 

metodologia de trabalho proposta pela equipa técnica. 

No caso presente, e tendo em conta que a Câmara Municipal decidiu desenvolver o Plano 

Estratégico sem grande participação exterior, pensamos que a estrutura de gestão do Plano se 

deverá basear principalmente nessa entidade. 

Assim propomos uma estrutura para execução do Plano assente em dois órgãos: 

O Gabinete do Plano Estratégico, apoiado tecnicamente pelo 

Observatório de Desenvolvimento do Concelho do Montijo. 

É sobre estes dois órgãos, sua articulação e respectivas funções no processo de gestão do Plano 

Estratégico, que nos pronunciaremos seguidamente. 
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Gabinete do Plano Estratégico do Montijo 

Na proposta inicial para realização do Plano estratégico, previa-se a criação de um orgão 

consultivo para o acompanhamento do Plano, sugerindo-se então, uma composição de cerca de 

doze elementos para o grupo. 

Quando iniciado o Plano, em finais de 1997, a Câmara Municipal propôs o alargamento da 

composição e das competências deste Gabinete, tendo-se inclusivamente realizado sessões para 

o efeito na Câmara Municipal. 

Em 1998, aquando do reinicio do trabalho, e mediante o novo interesse de elaboração do Plano, 

de forma mais circunscrita à Câmara Municipal , a equipa do Plano propôs a formação de um 

Gabinete para acompanhamento do Plano com poucos elementos, de modo a tornar a sua acção 

mais eficaz e possibilitar um bom andamento dos trabalhos. 

Para esse Gabinete, que nunca chegou a ser formado, propunha-se a seguinte composição: 

• Presidente da Câmara Municipal; 

• Presidente da Assembleia Municipal; 

• Vereador das Áreas do Urbanismo e Desenvolvimento Económico; 

• Representante da Associação Nacional dos Industriais de Carne; 

• Representante da Associação dos Industriais e Exploradores de Cortiça; 

• Representante da Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal; 

• Centro de Emprego e Formação Profissional do Montijo; 

• Conselho Municipal de Educação; 

• Conselho Municipal de Desporto; 

• Representante das Associações Culturais; 
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A proposta que fazemos, neste momento, é a da criação de um Gabinete do Plano Estratégico, 

que faça institucionalmente a gestão do Plano e ao qual competirá desempenhar as seguintes 

funções: 

• Proceder ao acompanhamento e avaliação regular do processo de implementação dos 

projectos e acções do Plano, tendo por base os documentos do Programa de Execução e do 

Plano de Financiamento; 

• Proceder à apreciação e aprovação do relatório do Estado do Plano Estratégico a elaborar 

pelo Observatório de Desenvolvimento do Montijo. O Gabinete discutirá as recomendações 

inseridas no relatório, e introduzirá novas recomendações dirigidas a entidades locais e 

regionais, com vista à boa execução do Plano; 

• Desenvolver as iniciativas de sensibilização e de mobilização das instituições, necessárias à 

concretização dos projectos do Plano Estratégico; 

• Elaborar recomendações aos diferentes agentes locais e regionais, no sentido de tomarem 

iniciativas adequadas ao bom êxito da implementação do Plano; 

• Desenvolver, junto das diferentes entidades regionais, nacionais e comunitárias, as acções de 

representação, sensibilização e reivindicação, julgadas necessárias, com vista à concretização 

adequada do Plano; 

• Proceder à actualização do conteúdo programático do Plano, inserindo como novos projectos 

aqueles que, surgindo no decorrer do tempo, se venham a revelar de importância para a 

concretização da estratégia de desenvolvimento proposta e consubstanciada no Plano; 

• Realizar iniciativas de divu lgação pública sobre o estado do Plano Estratégico; 

• Propor a revisão do Plano Estratégico, nomeadamente quando houver uma não adequação da 

estratégia proposta para a cidade e os objectivos municipais. 

Evidentemente, o Gabinete definirá as regras do seu funcionamento. Relativamente, à 

periodicidade de reuniões, afigura-se-nos, pela experiência de outros casos, como mais eficaz a 

realização de duas reuniões ordinárias por ano, devendo realizar sessões extraordinárias sempre 

que tal for julgado necessário. 

180 



No que se refere à composição do Gabinete, e dados as circunstâncias acima referenciadas, 

propõe-se uma estrutura muito mais assente na Câmara Municipal : 

• Presidente da Câmara Municipal do Montijo; 

• Presidente da Assembleia Municipal do Montijo; 

• Vereador do Urbanismo; 

• Presidente dos Serviços Municipalizados; 

• Presidentes das Juntas de Freguesia do Montijo e do Afonsoeiro; 

• Representante do tecido empresarial local; 

• Representante das Associações Culturais. 

Observatório de Desenvolvimento do Concelho do Montijo 

Para apoiar o funcionamento do Gabinete propõe-se a utilização do Observatório de 

Desenvolvimento do concelho do Montijo, cuja criação se prevê no âmbito deste Plano, e que 

deverá possuir um gabinete de análise prospectiva que possibilite a monitorização da situação 

sócio-económica concelhia. 

Este Observatório, com as características e composição indicada na respectiva ficha de projecto, 

terá todas as condições para também desempenhar as funções de apoio técnico ao 

acompanhamento e avaliação do Plano Estratégico da cidade, em cujo âmbito terá como funções 

as seguintes: 

• Elaborar periodicamente o Relatório do Estado do Plano Estratégico, bem como reunir toda a 

informação respeitante à implementação do Plano e necessária a uma conveniente apreciação 

por parte do Gabinete do Plano Estratégico; 

• Estabelecer uma grelha de indicadores de realização e de avaliação global do Plano, a inserir 

no relatório do Estado do Plano Estratégico, 

• Proceder à compilação da informação e documentação proveniente do Sistema de Gestão do 

QCA Ili e do POR de Lisboa e Vale do Tejo, com vista a uma adequada informação dos 

membros do Gabinete, de assuntos relevantes para a implementação do Plano, (situação 

financeira do QCA e do PORLVT, critérios de selecção de projectos, iniciativas regionais .. ); 
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• Elaborar propostas de recomendação ao Gabinete no que se refere a iniciativas com vista a 

uma melhor implementação do Plano, quer ainda, no que se refere a novos projectos a inserir 

no Plano Estratégico. 

O Relatório sobre o Estado do Plano Estratégico, da responsabilidade do Observatório do 

Desenvolvimento do Concelho do Montijo, será elaborado com uma periodicidade semestral, a 

apresentar ao Gabinete do Plano nas reun iões ordinárias. O Relatório incluirá, entre outros 

aspectos considerados necessários, a informação necessária à avaliação do processo de 

implementação do Plano, dando particular destaque aos projectos de maior importância 

estratégica. O Relatório apresentará, ainda, um quadro síntese de indicadores de realização do 

Plano. Deverá também incluir um conjunto de recomendações sobre o processo de 

implementação do Plano, nomeadamente no que se refere ao prazo de concretização dos 

diversos projectos e ao financiamento e desbloqueamento de verbas necessárias à execução do 

Plano. Estas recomendações serão discutidas e avaliadas pelo Gabinete do Plano. 
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