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Culminando um longo e participado processo de elaboração, o PEDEPES - Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, que agora se apresenta, passa a 

constituir um instrumento de intervenção decisivo no processo de desenvolvimento endógeno, 

integrado, harmonioso e sustentável da Península de Setúbal, que se pretende implementar ao 

longo dos próximos 10 anos.  

Elaborado por iniciativa da AMDS, mas contando desde o início com o apoio e a 

participação empenhada das restantes instituições e organizações da Península de Setúbal, 

julgamos que o PEDEPES corresponde efectivamente ao que dele se pretendeu: um documento 

que espelhasse, fundamentasse, organizasse e desse coerência às aspirações e anseios das 

populações e dos agentes económicos e sociais da região, proporcionando linhas de orientação 

coerentes e bem definidas para as medidas, projectos e políticas a implementar pelas diferentes 

instituições e agentes relevantes para o efeito. 

O projecto de desenvolvimento que nele se apresenta, tendo por objecto a Península de 

Setúbal, não é, contudo, independente de um conjunto de processos marcantes da evolução 

europeia e mundial, em que se destacam a crescente internacionalização das actividades 

económicas e a integração cada vez mais acentuada das economias e das políticas económicas 

e sociais, cujos efeitos o condicionam e afectam profundamente. 

Esse conjunto de processos, habitualmente designado por “globalização”, caracteriza-se 

por uma profunda alteração a nível da organização e  funcionamento das empresas e da 

economia mundial, sendo dominado por um número reduzido de países e grandes empresas 

multinacionais, cujas actividades e interesses se organizam e intervêm numa escala mundial.   

Paralelamente, assiste-se à escala mundial a alterações igualmente profundas nos 

planos social e político, destacando-se em particular a tendência para a flexibilização e 

desregulamentação das relações de trabalho, para a limitação do alcance e profundidade das 

políticas sociais, para a crescente privatização de actividades e funções do Estado e para o 

estabelecimento de “padrões” internacionais nestas matérias. 

Também o processo de construção europeia, tal como as políticas de integração 

económica actualmente em curso um pouco por todo o lado, se insere nesta linha de evolução da 

economia e das sociedades contemporâneas, estando os seus efeitos potencialmente positivos 

fortemente limitados pelo acentuar da linha de orientação que o tem enformado, de que é uma 

das expressões o denominado Pacto de Estabilidade e Crescimento. 
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A aceitação estática desse Pacto, a par de uma quase total ausência de objectivos 

próprios e claramente definidos para a economia portuguesa é, em larga medida, responsável 

pela grave crise económica e social que atravessamos, pelo desperdiçar das oportunidades que 

a utilização dos fundos comunitários poderia proporcionar e pelo retrocesso da convergência real, 

que se tinha timidamente iniciado no período inicial da adesão portuguesa à Comunidade 

Europeia.  

Será, assim, num contexto particularmente difícil da conjuntura económica, social e 

política, quer no plano nacional quer no plano internacional, que se iniciará a implementação do 

PEDEPES, com a qual se pretende, num período de 10 anos, melhorar significativamente a 

situação económica e social da Península de Setúbal. 

Os seus objectivos centrais, visam reduzir e eliminar a distância que actualmente a 

separa dos indicadores de desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa, tornando-a numa 

região mais competitiva, com maior capacidade de crescimento endógeno, menos sujeita aos 

enormes sacrifícios que os períodos de recessão lhe impuseram no passado, contribuindo assim 

para que assuma o papel de relevo que pode e deve desempenhar na AML, no País e mesmo a 

nível internacional. 

Para alcançar esses objectivos, o PEDEPES propõe um novo modelo de 

desenvolvimento regional, apoiado em 4 eixos estratégicos: 

Eixo estratégico 1 - Promoção da qualidade do território regional – que visa 

promover a qualidade funcional, a coesão interna e a articulação externa do território da 

Península de Setúbal, de forma a que este apresente qualidade para se viver, para se trabalhar e 

para se usufruir do prazer do lazer, constituindo um suporte da competitividade económica e uma 

alavanca da coesão social. 

As medidas a desenvolver no âmbito deste eixo estratégico envolverão acções 

nos domínios da coesão territorial interna, da qualidade urbanística dos centros 

urbanos, do ambiente urbano, rural e natural, da ruralidade em contexto metropolitano e 

da acessibilidade inter-regional e internacional da Península de Setúbal. 

Eixo estratégico 2 - Promoção da coesão do tecido social da PS – que tem por 

objectivos promover a coesão social, assegurando boas condições materiais de vida, 

promovendo o lazer, o usufruto cultural, a cidadania e a participação. 

Para o efeito, prevê-se desenvolver um conjunto de actuações nos domínios da saúde, 

da acção social, da cultura e do desporto. 
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Eixo estratégico 3 – Reforço da capacidade do tecido empresarial – com que se 

pretende criar condições para uma capacidade sustentável de criação de riqueza, reforçando o 

dinamismo do tecido empresarial, apostando na densificação das relações em rede dos agentes 

económicos locais e na internacionalização da economia regional. 

Para o conseguir, serão desenvolvidas intervenções nos domínios da organização em 

cluster dos segmentos de especialização regional já consolidados ou de forte potencial de 

desenvolvimento futuro, da integração do tecido empresarial regional em redes de cooperação, 

da internacionalização da economia regional e do apoio e qualificação da pequena iniciativa 

empresarial. 

Eixo estratégico 4 – Reforço do sistema regional de conhecimento – que tem por 

objectivo valorizar o conhecimento e promover a inovação e a qualificação dos recursos 

humanos, elementos integrantes e decisivos da competitividade, privilegiando dois domínios de 

intervenção: a educação e o sistema de inovação. 

No domínio da educação, os princípios estratégicos que orientam a intervenção passam 

por manter actualizado o conhecimento da situação da educação na península, pensar 

integradamente os vários níveis de ensino e articular o ensino, a formação qualificante e a 

integração profissional. 

No domínio da inovação e da tecnologia, os objectivos e acções centram-se na 

promoção de práticas e comportamentos facilitadores da inovação, na divulgação dos programas 

de apoio disponíveis e no estímulo a eventuais sinergias entre iniciativas já organizadas com o 

mesmo objectivo.  

Tendo em vista a concretização desta estratégia, definiram-se 132 medidas cobrindo as 

diferentes áreas de intervenção, das quais se salientam 11 consideradas como estruturantes 

do ponto de vista da implementação do PEDEPES: 

 

1. Programa de Acessibilidades e Transportes na Península de Setúbal  

2. Programa de Saneamento Básico Integrado  

3. Programa de Valorização Territorial  

4. Fórum Sociedade e Família  

5. Rede Cultural da Península de Setúbal  

6. Rede Desportiva da Península de Setúbal  
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7. Programa Escola e Vida Activa  

8. Programa de Reforço do Emprego e da Capacidade Empresarial e Produtiva  

9. Programa de Inovação e Qualidade na Península de Setúbal  

10. Programa de Desenvolvimento Turístico da Península de Setúbal  

11. Programa de Dinamização do Sector Primário e de Valorização do Espaço Rústico 

As componentes inovadoras de desenvolvimento da Península de Setúbal deverão ser 

essencialmente, as actividades relacionadas com a logística, com forte incorporação de inovação 

tecnológica e com o turismo. É neste quadro que, do vasto conjunto de projectos e medidas 

avançadas pelo PEDEPES, se identificam seis projectos emblemáticos e mobilizadores das 

forças vivas e da opinião pública da Península de Setúbal, que pretendemos possam assumir-se 

como projectos estratégicos: 

 

1. Península de Setúbal - Plataforma Industrial e Logística da AML 

• Polo logístico de Marateca-Pegões-Poceirão 

• Polos industriais e logísticos da Siderurgia, Coina, Quimiparque  e Mitrena 

• Porto de Lisboa e Porto de Setúbal  

• Plataforma de carga aérea do Montijo 

• Porto de Sines 

 

2. Península de Setúbal – Centro de Inovação Tecnológica 

• Investigação e Desenvolvimento no sector automóvel 

• Formação Profissional 

• Cluster das energias renováveis 

 

3. Produtos da terra e do mar 

• Vinhos da Península de Setúbal 

• Floricultura e Horto-Fruticultura 

• Queijo e Mel da Península de Setúbal 

• Aquicultura 
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• Produtos marinhos 

 

4. Península de Setúbal - Margem Esquerda da AML 

• Gare Central TGV 

• MST – Metropolitano do Sul do Tejo 

• Comboio do Sul do Tejo 

• Travessia rodo-ferroviária do Tejo (Chelas-Barreiro) 

• CRIPS e rede complementar intermunicipal 

• Deslocação de Ministérios e Institutos – Ambiente e Ordenamento, Agricultura, Assuntos do 

Mar, Pescas, IPIMAR, etc 

• Universidade Aberta do Seixal 

• Agência Europeia de Segurança Marítima 

 

5. Costa Azul - Destino Turístico 

• Costa da Caparica / POLIS 

• Sesimbra / Mata de Sesimbra / Meco 

• Setúbal / Tróia 

• Parque Temático da PS – Relação com mar ou rio 

• Mega Parque Aquático 

• Desportos náuticos e pesca desportiva 

• Rede Museológica da PS 

• Rede de áreas protegidas da Península de Setúbal – Estuários do Tejo e Sado 

• Costa do Golf 

 

6. Arrábida Património Mundial 

• Classificação parcial ou total do PNA como património mundial 

• Projecção internacional do PNA e Península de Setúbal 
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• Valorização do binómio turismo-ambiente – Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

 

A concretização dos projectos e medidas previstas no PEDEPES, depende, antes de 

mais, da obtenção de um compromisso entre os agentes económicos e sociais da região e a 

administração local e central, consubstanciado na canalização de investimentos e meios 

financeiros provenientes do sector público e privado, com natural incidência no orçamento de 

Estado e no Quadro Comunitário de Apoio, sem excluir os orçamentos municipais e as parcerias 

público-privado. 

Dada a natureza dos investimentos e dos investidores, parece consensual a ideia de que 

uma estrutura "profissionalizada" como a Agência de Desenvolvimento Regional, dotada com os 

recursos técnicos e financeiros adequados e habilitada a contratualização directa com a 

Administração Local a exemplo do que já acontece com a Administração Central, constituirá a 

estrutura ideal para garantir a implementação do PEDEPES. 

Mas sobretudo, o futuro e os resultados do PEDEPES dependerão da forma como os 

habitantes da Península de Setúbal, cidadãos em geral, e agentes económicos, políticos e 

sociais em particular, o souberem e quiserem utilizar, tomando nas suas mãos a imprescindível 

tarefa de construção de um futuro melhor e mais risonho para toda a Península e para o nosso 

País. 

A participação dos cidadãos será assim a mola real do sucesso do PEDEPES, 

participação assente na discussão dos problemas, na procura das soluções e na valorização e 

rentabilização dos recursos humanos da Península de Setúbal como capital imprescindível ao 

seu desenvolvimento. 

Pelo nosso lado, garantimos desde já o empenhamento total neste projecto, cuja 

concretização no horizonte temporal duma década, permitiria, estamos certos,  

MUDAR A PENÍNSULA DE SETÚBAL! 

 

Pela  Comissão Executiva do PEDEPES 

Carlos de Sousa 
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1. TERRITÓRIO 

A Península de Setúbal possui uma localização privilegiada, entre os estuários dos rios 

Tejo, Sado e o Oceano Atlântico, situando-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. A 

região, a norte, está separada da NUTS III Grande Lisboa pelo rio Tejo e faz fronteira 

com a NUTS III Lezíria do Tejo. A Oeste é banhada pelo Oceano Atlântico, e a Este e Sul 

faz fronteira com o Alentejo, sendo também a Sul banhada pelo rio Sado. 

FIGURA 1  
Localização Geográfica e Divisão Administrativa da Península de 

Setúbal  

 

 

A NUTS III Península de Setúbal possui uma superfície de cerca de 1580,9 km2 que 

corresponde a cerca de 2% da superfície total do país e a cerca de 13% da superfície da 

região de Lisboa e Vale Tejo. A região é composta por nove concelhos: Alcochete, 

Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. 

A Península de Setúbal possui uma forte dinâmica de transformação do solo que se vem 

traduzindo num crescimento e densificação acelerados das suas áreas urbanas. A actual 

ocupação urbana da Península de Setúbal é constituída por dois sistemas principais: 
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1) polarização de três grandes aglomerados da beira-rio (Almada, Barreiro, Seixal), 

que funcionam como pólos de ligação da Península à cidade de Lisboa; a 

influência destes aglomerados urbanos estende-se não só aos concelhos dos 

quais são sede, mas também aos concelhos vizinhos, definindo uma área de 

influência onde os movimentos pendulares para a cidade de Lisboa são muito 

significativos; 

2) o bi-pólo Setúbal-Palmela que, ao contrário do anterior, é relativamente 

autónomo em relação à cidade de Lisboa. 

1.1. Ambiente e recursos naturais 

A Península de Setúbal é particularmente rica em Paisagens e Património Natural e, 

mercê do seu clima e da sua localização geográfica, uma das regiões do país e da 

Europa mais rica em biodiversidade. Esta importância é reconhecida pelas instituições 

nacionais e europeias que gerem a conservação da natureza. O património natural mais 

rico da PS em termos geológicos, florísticos e faunísticos está contido em 15 áreas, 

classificadas segundo critérios regionais, nacionais e internacionais de conservação: 

Estuários do Sado e do Tejo, Arrábida-Espichel, Caparica-Albufeira, Pinhais da 

Marquesa, das Formas e das Espanholas, Terra dos Caramelos, Montados do Rio Frio, 

Lagoas do Poceirão, Porto Brandão, Campo de Tiro de Alcochete e Pauis de Samora e 

de Trejoito. Destas 15 áreas classificadas, 10 são consideradas como das mais 

importantes áreas naturais da Europa e do país pela sua riqueza em biodiversidade, 

especialmente avifauna. São elas as zonas estuarinas do Tejo (Reserva Natural, Zona 

de Protecção Especial-Directiva Aves, Biótopo Corine, Sítio da Lista Nacional de Sítios, 

IBA, Inventário MedWet) e Sado (Sítio Ramsar, Reserva Natural, Sítio da Lista Nacional 

de Sítios-Directiva Habitats, ZPE-Directiva Aves, Biótopo Corine, IBA, Inventário 

MedWet); a Arrábida-Espichel (Parque Natural que inclui as Áreas de Reserva Integral 

das Matas do Solitário, Coberta e Vidais; Parque Marinho; inclui um Sítio Classificado da 

Gruta do Zambujal; ZPE do Cabo Espichel; Sítio do Cabo-Espichel da Lista Nacional de 

Sítios-Directiva Habitats; Reserva Biogenética; Biótopo Corine; um IBA –Cabo Espichel; 
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um Gift to the Earth); a Caparica-Albufeira (Área de Paisagem Protegida; ZPE da Lagoa 

Pequena-Directiva Aves; Sítio Ramsar da Lagoa de Albufeira; Biótopos Corine; Inventário 

MedWet); os três pinhais (importantes massas de pinhal cujo elevado interesse natural 

e científico deriva do facto de conterem espécies florísticas únicas que só subsistem nos 

terrenos arenosos enxutos das Bacias do Tejo e do Sado, na Comporta e em Sines); e 

as lagoas do Poceirão e o Paul do Trejoito.  

Para além das Paisagens e do Património Natural, a Península de Setúbal goza da 

vantagem de ser servida pelo mais produtivo (acima dos 400 m3/dia sendo a 

probabilidade de insucesso em furos com mais de 200m relativamente reduzida), e 

extenso (6 920 Km2) aquífero do Continente – o aquífero da bacia Tejo/Sado, que 

abastece de água potável toda a região. A qualidade da água é genericamente 

classificada como sendo de boa qualidade para consumo humano. Quanto aos recursos 

hídricos de superfície, para além das reservas de água dos rios Tejo e Sado, a PS é 

relativamente pobre em água para usos humano e agrícola, por causa da fraca 

precipitação, agravada pela irregularidade dos caudais e o nível de poluição das linhas 

de água que flúem na região, o que obriga à necessidade de se recorrer ao regadio no 

período de estiagem e ao armazenamento de água. Estas características justificam os 

consumos intensivos a que o aquífero tem estado sujeito para a satisfação das 

necessidades dos Municípios, unidades industriais, hoteleiras e agro-pecuárias. A 

intensidade destes consumos tem vindo a aumentar, mercê do rápido crescimento 

demográfico, industrial e dos serviços (responsáveis entre si por 29% das captações), 

mas sobretudo, do aumento das necessidades da cultura intensiva de regadio 

(principalmente em Palmela, Montijo, Setúbal, Moita e Alcochete), responsável por 71% 

das captações. Apesar de os consumos actuais não ultrapassarem as capacidades de 

regeneração natural do aquífero, verificam-se todavia algumas situações, não 

relacionadas com a diminuição dos caudais disponíveis, mas com a qualidade da água. 

Têm-se registado elevadas concentrações de nitratos nas áreas de culturas intensivas do 

concelho de Setúbal e dois casos de salinização no Barreiro e em Setúbal. Se bem que 

não sejam considerados muito graves, estes problemas tenderão a aumentar no futuro 

próximo, se não houver um controlo adequado do sistema de captação e alguma 
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racionalização no tipo de tecnologias e modos de produção usados pelos sectores 

produtivos. A qualidade do sistema de captação apresenta uma percentagem muito 

elevada de perdas de água, o que constitui um grave desperdício. É de realçar que, se o 

aquífero for afectado, ou pela poluição (difusa e/ou por influência da poluição das águas 

fluviais e dos estuários), ou pela salinização, este será um processo irreversível e a PS 

perderá um dos seus maiores trunfos de desenvolvimento. 

1.2. Acessibilidades e Transportes 

A análise de caracterização neste domínio é feita tendo em conta três grandes áreas: 

• Ligações internacionais e nacionais 

• Ligações metropolitanas; 

• Ligações internas à Península de Setúbal. 

Ligações internacionais e nacionais 

As ligações internacionais e nacionais da Península de Setúbal (PS) efectuam-se através 

de um sistema de transportes que compreende os modos marítimo, ferroviário e 

rodoviário. 

Quanto ao primeiro, Setúbal tem o segundo porto marítimo da Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), sendo um importante nó de articulação de transportes marítimos 

possuindo um hinterland que se estende já à Estremadura Espanhola. A sua importância 

como infra-estrutura portuária está associada, entre outros factores, à sua localização 

estratégica no contexto do sistema nacional de transportes, tanto ao nível rodoviário 

(ligações às auto-estradas A1, A2, A6) como ferroviário (ligação a Sines e a breve prazo 

à linha do Norte em Lisboa).  

Na Península de Setúbal localizam-se ainda uma parte significativa das infra-estruturas 

portuárias do porto de Lisboa, nomeadamente no que se refere à manipulação dos 

granéis sólidos (ex.: na Trafaria e no Palença) e líquidos (Banática e no Porto Brandão). 

Refira-se que estas infra-estruturas portuárias dedicadas ao transporte marítimo de 
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granéis são actualmente das mais importantes do país, após a desactivação das 

instalações petrolíferas anteriormente existentes na zona da EXPO 98. 

No que respeita às mercadorias, o Porto de Setúbal movimenta cerca de 11% do total 

das mercadorias do sector portuário nacional e 16% da carga geral. 

Relativamente ao sistema ferroviário a PS é servida pela Linha do Alentejo e pela Linha 

do Sul, ambas exploradas pela CP, as quais se articulam com a restante rede ferroviária 

nacional e internacional. 

Com a prevista construção do troço de linha ferroviária entre Coina e Penalva, ficarão 

asseguradas as ligações ferroviárias à actual linha Entre Campos–Fogueteiro, explorada 

pela FERTAGUS através da Ponte 25 de Abril. 

No que respeita ao sistema rodoviário, a rede principal apresenta uma estrutura “em 

espinha” assente num eixo principal, constituído pela A2, a partir do qual se articulam os 

restantes eixos que asseguram a acessibilidade interna à Península e desta à restante 

rede nacional. A rede principal é constituída pelos seguintes eixos: A2, A12, IC13, IC20, 

IC21. 

As funções de distribuição e colecta desta rede aos principais centros de geração de 

tráfego - nomeadamente às sedes de concelho - são asseguradas pela rede secundária 

constituída por estradas nacionais e municipais, as quais apresentam actualmente sérios 

problemas de inserção urbana e de falta de capacidade, particularmente nos nós de 

acesso. A articulação entre esta rede e a rede regional e municipal apresenta também 

inúmeros problemas de inserção, sobretudo devido a deficiências decorrentes da 

ausência de algumas ligações (troços em falta). 

A rede secundária, que se insere na rede principal e que assegura os principais acessos 

aos núcleos urbanos, é constituída pelas EN378, EN379, EN252 e EN10. 

A ligação do IC11 à futura ponte do Carregado constituirá um importante elemento para a 

melhoria das acessibilidades rodoviárias da Península. 

Não menos importante que os sistemas referidos são as grandes infra-estruturas e 

plataformas logísticas de internacionalização, onde o novo corredor multimodal de 
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transportes entre a PS e a fronteira do Caia permitirá estabelecer ligações a Espanha e 

ao resto da Europa, com impactes directos sobre o sistema de transportes da PS, 

nomeadamente em termos de ligações internacionais. 

Este corredor rodo-ferroviário, que também ligará Sines à fronteira do Caia vai melhorar, 

em conjugação com o IP7, as ligações aos Portos de Sines, de Setúbal e de Lisboa, 

estando nele incluídas as infra-estruturas rodoviárias: IP7–Coina–Évora-Elvas 

(assegurando as ligações a Badajoz, Cáceres, Sevilha, Málaga e Madrid) e ferroviárias: 

construção da ligação Évora–Elvas-Badajoz. 

Ligações metropolitanas 

As intervenções e serviços ao nível da oferta do transporte colectivo de passageiros 

entre as duas margens assentam em três modos distintos: transporte fluvial, ferroviário e 

rodoviário. 

O transporte fluvial é efectuado pelas empresas Transtejo e Soflusa, com as 

características apresentadas no Quadro 1. 

QUADRO 1 
Oferta de transporte fluvial entre as duas margens do Tejo 

Origem 
(Margem Sul) 

Destino 
(Margem Norte) 

Empresa Barcos/dia/ 
2 sentidos 

Capacidade dos 
barcos 

(passageiros) 

Nº lugares 
oferecidos 

Cacilhas I (Almada) Cais do Sodré Transtejo 216 500 108.000 
Cacilhas II (Almada) Cais de Alfândega Transtejo 168 500 84.000 
Seixal Terreiro do Paço Transtejo 78 500 39.000 
Montijo Terreiro do Paço Transtejo 44 500 22.000 
Barreiro Terreiro do Paço Soflusa 129 1000 129.000 
Trafaria (Passagem Porto 
Brandão) 

Belém Transtejo 56 400 22.400 

Total: 404.400 
Fonte: TT e SOFLUSA 

A melhoria dos serviços do transporte fluvial verificou-se aquando da entrada em 

funcionamento dos catamarans para o Montijo e o Seixal - sobretudo ao nível da redução 

dos tempos de percurso - das intervenções nos terminais de Cacilhas e Seixal, e da 

abertura da ligação ao metropolitano no Cais do Sodré. Prevê-se ainda uma melhoria 

significativa da integração com a rede pesada de transporte colectivo (TC) de Lisboa com 

a expansão do metropolitano ao Terreiro do Paço, e a melhoria da ligação com o 

Barreiro. 
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A oferta de transporte ferroviário desenvolve-se através da ligação pela Ponte 25 de Abril 

e da linha ferroviária até ao Fogueteiro, com as respectivas estações e interfaces com o 

TC rodoviário e o transporte individual (TI) no Pragal, Corroios, Foros de Amora e 

Fogueteiro. Este serviço ferroviário articula-se com o sistema urbano de Lisboa através 

das ligações à rede de metropolitano em Sete Rios e em Entrecampos, bem como o 

sistema ferroviário suburbano da Linha de Cintura, possibilitando as ligações à Linha de 

Sintra e da Azambuja. 

A ligação entre as duas margens é explorada pela FERTAGUS, existindo ainda um 

serviço assegurado pela CP entre o Pragal e o Porto (Campanhã). 

O número de lugares oferecidos por dia nos dois sentidos, na ligação Fogueteiro-

Entrecampos é de 25.000 lugares/dia/2 sentidos, sendo a oferta fluvial, considerando 

todas as ligações, de 404.400 lugares/dia/2 sentidos. 

Quanto ao transporte rodoviário, a oferta entre as duas margens é assegurada de uma 

forma directa ou indirecta pelas empresas Transportes Sul do Tejo, Belos Transportes e 

Transportes Colectivos do Barreiro. As ligações directas são realizadas através da Ponte 

25 de Abril, com os principais terminais na Praça de Espanha e Areeiro; e através da 

Ponte Vasco da Gama, com o terminal na Gare do Oriente. As ligações indirectas, com 

realização de transbordos, são efectuadas por carreiras de rebatimento aos terminais 

fluviais de Cacilhas, Trafaria, Seixal, Montijo e Barreiro. 

Quanto ao transporte individual, as ligações estabelecem-se através da Ponte 25 de Abril 

e da Ponte Vasco da Gama, cada uma com duas faixas de circulação com três vias por 

sentido. Em ambas vigora um sistema de portagem num único sentido embora com uma 

tarifa muito diferenciada: 1€ para a Ponte 25 de Abril e 1.75€ para a Ponte Vasco da 

Gama (para os veículos ligeiros de classe 1). O acesso à Ponte 25 de Abril realiza-se 

através da A2/IP1, que concentra praticamente todo o tráfego com origem na PS, 

enquanto que o acesso à Ponte Vasco da Gama se estabelece através da A12. Apesar 

desta travessia não constituir uma alternativa para os acessos da Península a Lisboa, 

excepto para os concelhos limítrofes a Setúbal (Palmela, Alcochete, Moita e Montijo), o 
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crescimento do seu tráfego tem sido muito intenso, ultrapassando já as estimativas 

realizadas aquando da celebração do seu contrato de concessão. 

Assim, a Ponte 25 de Abril mantém quase intacta a sua importância para os tráfegos 

urbanos e suburbanos, enquanto a Ponte Vasco da Gama capta sobretudo o tráfego 

Norte-Sul de longa distância, e o tráfego gerado nas novas urbanizações do Montijo, 

Alcochete, Pinhal Novo e Palmela/Setúbal, representando deste modo apenas 25% do 

tráfego médio diário anual das ligações com Lisboa (ver Quadro 2). 

 

QUADRO 2 
Evolução dos TMD anuais nas ligações a Lisboa (milhares de 

veículos por dia) 

Ano Total 
Ponte 25 de 

Abril (%) 
Ponte Vasco da 

Gama (%) 

Ponte 25 de Abril Ponte Vasco da Gama 

Veículos 
Ligeiros (%) 

Veículos 
Pesados (%) 

Veículos 
Ligeiros (%) 

Veículos 
Pesados (%) 

1975 36 100 - 86 14 - - 

1980 54 100 - 86 14 - - 

1985 61 100 - 93 7 - - 

1990 106 100 - 94 6 - - 

1995 126 100 - 96 4 - - 

1996 126 100 - 96 4 - - 

1997 138 100 - 92 8 - - 

1998 165 78 22 94 6 92 8 

1999 190 77 23 92 8 92 8 

2000 206 75 25 92 8 92 8 

Relativamente ao tráfego de pesados, a Ponte 25 de Abril mantém uma percentagem 

baixa e, ao contrário do que foi então anunciado, a Ponte Vasco da Gama não veio retirar 

tráfego significativo à Ponte 25 de Abril (ver Quadro 2). 
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QUADRO 3 
Passageiros que atravessam anualmente as Pontes sobre o Tejo 
em Transportes Colectivos e Transporte Individual (em milhares) 

Anos 
Total de 

passageiros 
Transporte 
Individual 

Transporte 
Colectivo 

Transporte Colectivo 

Rodoviário Fluvial Ferroviário 

1973 - 13% 87% - - - 

1977 - 18% 82% - - - 

1981 - 11% (*) 89% (*) - - - 

1990 57.000 29% 71% 14% 57% - 

1991 59.261 48% 52% 12% 40% - 

1995 116.661 64% 36% 8% 27% - 

1996 119.204 63% 37% 8% 29% - 

1997 126.071 62% 38% 7% 30% - 

1998 144.249 67% 33% 6% 27% - 

1999 156.845 69% 31% 6% 23% 2% 

2000 168.616 70% 30% 4% 19% 7% 

Obs. (*) – No início dos anos 80 o país, e particularmente a PS atravessaram uma séria crise 
económica, que se traduziu neste caso por uma retoma da quota de mercado do TC. 

Quanto à procura de transporte colectivo entre as duas margens, podem retirar-se, da 

observação dos quadros, algumas conclusões dignas de menção. A repartição modal 

degradou-se ao longo dos anos a favor do TI, não porque o número total de passageiros 

do TC tenha baixado significativamente, mas porque o número de deslocações entre as 

duas margens do Tejo aumentou bastante tendo este acréscimo sido praticamente todo 

absorvido pelo TI (ver Quadro 3). 

O aumento do número de deslocações traduziu-se, assim, pela intensificação de fluxos 

na Ponte 25 de Abril e pelo progressivo decréscimo da importância relativa do transporte 

fluvial e rodoviário. 

A recente ligação de comboio pela Ponte 25 de Abril não alterou de modo significativo a 

progressiva alteração da repartição modal a favor do TI, apesar de se ter registado uma 

transferência modal na ordem dos 25% do TI para o comboio. 

Ligações internas à Península de Setúbal 

Apesar da melhoria evidente ao nível das acessibilidades externas, quer a Lisboa quer 

ao Alentejo e a Espanha, os fortes constrangimentos ao nível das acessibilidades 

internas da Península de Setúbal continuam a verificar-se e a constituir um dos entraves 
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estruturais ao seu correcto ordenamento do território e à melhoria da acessibilidade entre 

os seus principais centros e aglomerações urbanas. 

A invulgar dinâmica demográfica e económica verificada nestes últimos anos na 

Península de Setúbal -  que se traduziu por uma acentuada transformação do uso do 

solo - aconselha à urgente definição do nível intermédio da rede viária (rede secundária), 

já que a maior parte dos instrumentos de gestão territorial não contemplaram este tipo de 

vias (nem era suposto fazê-lo). Pretende-se desta forma assegurar a transição lógica 

entre a rede arterial e principal da PS, orientadas predominantemente para o serviço de 

atravessamento e de ligação entre os seus principais aglomerados, e a rede 

eminentemente urbana, de serviço mais local.  

2. DEMOGRAFIA 

2.1 Densidade Populacional 

A população residente na Península de Setúbal, em 2001, atingia os 714 589 habitantes, 

à qual correspondia uma densidade populacional, de 452 hab/km2, que ultrapassa a 

densidade populacional do espaço nacional e da própria NUTSII Lisboa e Vale do Tejo 

onde a região se insere, respectivamente 112,4 hab/km2 e 294,7 hab/km2.  

QUADRO 4  
Densidade Populacional por NUTS 

(hab/km2) 

NUTS 1991 2001 

Oeste 142,6 156,5 

Grande Lisboa 1 684,8 1 736,5 

Península de Setúbal 405,1 452,0 

Médio Tejo 96,0 98,0 

Lezíria do Tejo 54,5 56,4 

Lisboa e Vale do Tejo                                                    280,1 294,7 

Portugal   107,1 112,4 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 
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QUADRO 5  

Densidade Populacional por Concelhos  

da Península de Setúbal  

(hab/km2) 

Concelhos 1991 2001 

Alcochete 76,6 98,0 

Almada 2 161,2 2 289,9 

Barreiro 2 679,5 2 468,4 

Moita 1 192,0 1 235,2 

Montijo 105,8 115,0 

Palmela 94,1 114,5 

Seixal 1 221,7 1 570,3 

Sesimbra 139,3 192,0 

Setúbal 535,3 588,5 

Península de Setúbal 405,1 452,0 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

A densidade populacional intra-regional revela, na Península de Setúbal, sinais de forte 

heterogeneidade. De facto, em 2001, destacam-se concelhos como Almada, Barreiro, 

Moita e Seixal que possuem densidades populacionais muito elevadas, respectivamente 

2289,9 hab/km2, 2468,4 hab/km2, 1235,2 hab/km2 e 1570,3 hab/km2, e, no lado oposto, 

observam-se concelhos com níveis de densidade populacional bastante mais reduzidos, 

tais como Alcochete, com 98 hab/km2, Palmela com 114,5 hab/km2, e Montijo com 115 

hab/km2. 

 

2.2 Crescimento Populacional 

A análise do crescimento populacional médio anual nas NUTS III da região de Lisboa e 

Vale do Tejo, ao longo do período 1991-2001, revela que a Península de Setúbal 

evidenciou o crescimento mais expressivo (1,1%), contrastando com o comportamento 

das restantes NUTS III e superando consideravelmente os valores apresentados quer 

pela região de Lisboa e Vale do Tejo, quer pelo espaço nacional. 
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QUADRO 6  
Crescimento Populacional Médio Anual  

por NUTS III 
(1991-2001) 

NUTS 
Taxa média de crescimento 

anual  

Oeste 0,9% 

Grande Lisboa 0,3% 

Península de Setúbal 1,1% 

Médio Tejo 0,2% 

Lezíria do Tejo 0,3% 

Lisboa e Vale do Tejo                                                    0,5% 

Portugal   0,5% 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

2.3 Natalidade e Mortalidade 

 

QUADRO 7  
Taxas de Natalidade, Mortalidade e de  

Excedente de Vidas por NUTS III, em 2000 

 

CONCELHOS 

 

 

Taxa de 

Natalidade 

Taxa de 

Mortalidade 

Taxa de 

Excedente  

de Vidas 

‰ 

Portugal 11,7 10,3 1,4 

Lisboa e Vale do Tejo 12,2 10,5 1,7 

Oeste 11,4 11,5 -0,1 

Grande Lisboa 12,5 9,9 2,6 

Península de Setúbal 12,8 9,8 3,0 

Médio Tejo 9,9 12,7 -2,8 

Lezíria do Tejo 10,6 13,1 -2,4 

Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 

A análise das taxas de natalidade, mortalidade e de excedente de vidas, em 2000, nos 

concelhos da Península de Setúbal, permite destacar, pela positiva, o comportamento 

dos concelhos do Seixal, Sesimbra, Moita e Palmela, dado que a expressiva supremacia 
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das respectivas taxas de natalidade sobre as taxas de mortalidade lhe conferem 

importantes taxas de excedente de vidas (respectivamente 7,5%, 4,7%, 3,7% e 3,1%). 

Por seu turno, os concelhos do Barreiro e Montijo colocam-se numa posição mais 

desfavorável, ao evidenciarem taxas de excedente de vidas negativas (–1,0% e   –0,3%, 

respectivamente). 

 

2.4 Envelhecimento Demográfico 

 

No que diz respeito ao indicador de envelhecimento demográfico por NUTS III, é notória 

a posição vantajosa da NUTS III Península de Setúbal face às restantes NUTS III da 

região de Lisboa e Vale do Tejo, apontando para uma estrutura populacional 

relativamente rejuvenescida. 

A estrutura de envelhecimento demográfico da Península de Setúbal ao nível concelhio 

coloca Seixal e Moita nas posições mais favoráveis e o Barreiro como o concelho com a 

estrutura populacional mais envelhecida. 

GRÁFICO 1  
Índice de Envelhecimento por NUTS III, em 2000 
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Fonte: INE, Anuários Estatísticos Regionais, 2001 
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QUADRO 8  
Evolução da população residente na AML  1960/2001, peso de cada concelho no total da população na AML e 

taxas de crescimento inter-censos 

Concelhos 

1960 1970 1981 1991 2001 

HM %AML 
Var. 

HM %AML 
Var. 

HM %AML 
Var. 

HM %AML 
Var. 

HM %AML 1960-70 1970-81 1981-91 1991-01 
(%) (%) (%) (%) 

AML Norte 1231666 80,9 11,9 1378420 77,4 39,1 1917396 76,6 -0,9 1899783 74,7 3,6 1968087 73,4
Amadora(*)  163.878 6,5 8.1 181.774 7,1 -3,2 175.872 6,5
Azambuja 18 218 1,2 -8 7 16 635 0,9 18,8 19 768 0,8 -1 19 568 0,8 6,5 20 838 0,8
Cascais 59 617 3,9 55 4 92 630 5,2 52,8 141 498 5,7 8,3 153 294 6 11,3 170 683 6,4
Lisboa 801 155 52,6 -5 1 760 150 42,7 6,3 807 937 32,3 -17,9 663 394 26,1 -14,9 564 657 21
Loures 102 124 6,7 63,1 166 550 9,3 66 276 467 11 16,5 322 158 12,7 -58,5 133 846 4,9
Odivelas(**)               199 061 7,4
Mafra 35 739 2,3 -5,1 33 930 1,9 29,4 43 899 1,8 -0,4 43 731 1,7 24,3 54 358 2
Oeiras 94 255 6,2 91,2 180 215 10,1 -17,1 149 328 6 1,3 151 342 5,9 7,1 162 124 6
Sintra 79 964 5,2 55,6 124 400 7 82 226 428 9 15,2 260 951 10,3 39,4 363 740 13,6
V.Franca Xira 40 594 2,7 34,2 54 475 3,1 61,9 88 193 3,5 17,4 103 571 4,1 18,7 122 908 4,6
Península de Setúbal 291459 19,1 38,2 402940 22,6 45,1 584648 23,4 9,6 640493 25,3 11,6 714589 26,6
Alcochete 9 270 0,6 12,3 10 410 0,6 8 11 246 0,4 -9 6 10 169 0,4 27,9 13 010 0,5
Almada 70 968 4,7 51,6 107 575 6 37,3 147 690 5,9 2,8 151 783 6 6,0 160 826 6
Barreiro 35 088 2,3 59,8 59 055 3,3 57,1 88 052 3,5 -2,6 85 768 3,4 -7,9 79 011 2,9
Moita 29 110 1,9 33,1 38 735 2,2 37,4 53 240 2,1 22,3 65 086 2,6 3,6 67 446 2,5
Montijo 30 217 2 39,6 42 180 2,4 -12,6 36 849 1,5 -2,2 36 038 1,4 8,7 39 168 1,5
Palmela 23 155 1,5 8 0 25 015 1,4 47,6 36 933 1,5 18,7 43 857 1,7 21,6 53 352 2
Seixal 20 470 1,3 86,1 38 090 2,1 134,1 89 169 3,6 31,1 116 912 4,6 28,5 150 272 5,6
Sesimbra 16 837 1,1 -1 1 16 650 0,9 38,8 23 103 0,9 17,9 27 246 1,1 37,9 37 567 1,4
Setúbal 56 344 3,7 15,8 65 230 3,7 50,8 98 366 3,9 5,4 103 634 4,1 9,9 113 937 4,2
TOTAL   AML 1 523 125 100,0 17,0 1 781 360 100,0 40,5 2 502 044 100,0 1,5 2 540 276 100,0 5,6 2 682 676 100,0
TOTAL  RLVT 2 293 592  8,2 2 481 830  31,4 3 261 578   1,1 3 296 715  5,2 3 468 869  
CONTINENTE 8 292 977  -2,0 8 123 310  14,9 9 336 760   0,4 9 375 926  4,9 9 833 408  
AML/ RLVT (%) 66,4%    71,7%   76,7%    77,0%   77,3%  
AML/ CONTINENTE 18,3%    21,9%   26,7%    27,1%   27,3%  
RLVT/CONTIN. 27,7%    30,5%   34,9%    35,2%   35,3%  

(*) - O concelho da Amadora só existe como concelho autónomo desde 1981 
(**) - O concelho Odivelas foi criado a 14 de Dezembro de 1998 por desanexação de várias freguesias do concelho de Loures. 
Fonte: INE – XII, XIII e XIV Recenseamento Geral da População, 1981, 1991 e 2001 CCRLVT - Caracterização Sócio-Económica Regional - 2ª Edição actualizada 1997 
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3. CARACTERIZAÇÃO ECONÓMICA 

3.1. Macroeconomia 

A caracterização da situação macroeconómica da NUT III Península de Setúbal (PS), é feita com 

recurso aos dados mais recentes. Fazem-se, sempre que possível, comparações com as NUTS 

III Grande Lisboa e Área Metropolitana de Lisboa, com a NUT II Lisboa e Vale do Tejo, com o 

Continente, e algumas vezes com a União Europeia. 

As variáveis utilizadas relacionam-se com o produto, o emprego e o desemprego, a 

produtividade, a inflação, os ganhos e o poder de compra, o investimento, as exportações e as 

importações.  

 

Produto 

A produção gerada na Península de Setúbal (PS) no período de 1988 a 1998 representou em 

média 5,8% da produção do Continente, 12,9% da produção de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 

15% da produção da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e 18% da produção da Grande Lisboa 

(GL). Como se pode observar no Gráfico 21, se exceptuarmos os anos de 1991 a 1994, e 

especialmente o ano de 1993, em que a recessão económica se fez sentir particularmente na 

PS, parece existir a tendência para que o PIB da PS tenha um peso cada vez maior em relação 

às outras regiões. A implantação da AutoEuropa em Palmela não será certamente alheia a este 

facto. 

 

 

GRÁFICO 2 
% do PIB da Península de Setúbal em relação a outras Regiões 

                                                 
1
 Os dados regionais para o PIB, emprego, população residente e população activa foram construídos com 

base nas Contas Regionais do INE (ver Duarte e Madruga, estudo não publicado). 
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Para obtermos uma primeira aproximação no sentido de detectar se esse maior peso é traduzido 

numa melhoria do "bem-estar" da população da Península, estuda-se de seguida a evolução do 

PIB per capita. O Gráfico 3 mostra essa evolução, mas é preciso desde já advertir que, para 

além das já conhecidas deficiências deste indicador, no caso presente o quociente entre a 

produção realizada na PS e a população aí residente pode subestimar o produto per capita, 

devido ao número considerável de pessoas que trabalham noutras regiões, como por exemplo 

na cidade de Lisboa. 

GRÁFICO 3 
PIB per capita (Portugal =100) 
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É nítida a tendência para o produto per capita subir em todas as regiões durante o período 

considerado, se exceptuarmos o ano de 1993. Já em relação à média do País, os últimos anos 

assistiram a uma certa estagnação dos valores observados para as outras regiões.  

GRÁFICO 4 
Taxa de Crescimento Real do PIB 
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UE 3,5 3,0 1 ,6 1 ,1 -0,5 3,0 2,4 1 ,8 2,7 2,9
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O crescimento do produto per capita é o resultado da dinâmica conjunta do crescimento do 

produto e do crescimento da população. A dinâmica de crescimento real do produto está 

representada no Gráfico 5 , em que se fazem comparações do crescimento do produto na PS 

com a RLVT, com Portugal  e com a média verificada na União Europeia (UE-15). 

GRÁFICO 5 
Taxa de Crescimento Real do PIB 
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A principal conclusão a retirar é a da grande volatilidade das taxas de crescimento do PIB na PS 

em relação às outras regiões. Constata-se no período considerado que as taxas de crescimento 

na PS variam de um mínimo de -3,1% (em 1993, ano de recessão), a um máximo de 9,5% em 

1995 (devido ao investimento na AutoEuropa). Em relação a Portugal, é de destacar que a partir 

de 1991 a PS só em 1995 apresentou taxas de crescimento superiores, tendência que se 

manteve a partir daí, embora com diferenças mais reduzidas.  

Emprego 

GRÁFICO 6 
% do Emprego Total da Península de Setúbal  

em relação a outras Regiões 
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O Gráfico 6 mostra a evolução da percentagem do emprego total da PS em relação às outras 

regiões. 

Se exceptuarmos a tendência para um ligeiro e constante aumento do peso do emprego 

na PS em relação ao Continente, verifica-se uma redução apreciável no período 1991-

1993 em relação às outras regiões, situando-se os números relativos a 1998 muito 

próximos dos de 1988. Mais uma vez se nota (agora no emprego), a maior sensibilidade 
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da PS às recessões económicas
2
. O Gráfico 7 mostra a evolução das taxas de crescimento 

do emprego, onde se nota o brusco decréscimo no início da recessão em 1992, e o 

importante aumento em 1995, aquando da implantação da AutoEuropa. 

GRÁFICO 7 
Taxa de Crescimento do Emprego 
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Quanto à taxa de desemprego, ela é bastante superior na PS em relação às outras regiões (p.ex. 

mais cerca de 4,3 pontos percentuais em relação ao Continente, em 1997, valor que se reduz 

para cerca de 3 pontos em relação à RLVT, ver o Gráfico 8), embora a correlação existente entre 

elas seja por demais evidente. Em média, a taxa de desemprego na PS situou-se nos 10,5% no 

período considerado, com um mínimo de 8% em 1992, e um máximo de 12% em 1995. No 

Continente, a média situou-se nos 6,2% (com um máximo de 7,3% em 1996, e um mínimo de 

4,1% em 1992), e na RLVT nos 7,5% (máximo de 9,1% em 1991, e mínimo de 5% em 1992). 

                                                 
2
 Note-se que as percentagens dentro das regiões delimitadas pela região de Lisboa e Vale do Tejo são 

supostas iguais nos períodos 1988-91 e 1995-98, pelo que a análise só é verdadeiramente informativa no 

período 1991-95. 
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GRÁFICO 8 
Taxas de desemprego 
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Produtividade 

Para analisar a evolução da produtividade na PS utilizamos, de entre alguns indicadores 

possíveis, o rácio PIB/Emprego. A PS apresenta sistematicamente valores superiores (em média 

10 pontos percentuais) aos do Continente, e sistematicamente valores inferiores (também em 

média 12 pontos percentuais) aos da RLVT, embora em relação a esta última, e nos últimos 

anos do período, essa diferença se tenha reduzido para 8 pontos percentuais  

Conjugando a conclusão agora obtida de que a produtividade na PS é superior à do Continente, 

com a obtida anteriormente de que o seu PIB per capita é substancialmente inferior somos 

levados a inferir que tal se deve a uma taxa de actividade bastante mais baixa na PS do que no 

Continente. De facto 

PIBper capita=Produtividade × Taxa de Actividade 

com a taxa de actividade definida como sendo a população empregue a dividir pela população 

residente. O Gráfico 9 é uma confirmação de tal facto3. A taxa de actividade na PS mantém-se 

consistentemente abaixo das verificadas nas outras regiões, e em 1997 situava-se quase 11 

                                                 
3
 Na realidade, a taxa de actividade utilizada no Gráfico 9 é definida como sendo igual à população activa a 

dividir pela população residente. Embora as duas definições conduzam a números distintos, a correlação 

entre eles é apreciável, e neste caso suficiente para distinguir as grandes tendências. 
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pontos percentuais abaixo da verificada no Continente, e 13,5 pontos abaixo da observada na 

RLVT. 

GRÁFICO 9 
Taxas de Actividade 
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Ganhos 

Em consonância com a constatação anterior de que a produtividade na PS era superior à do 

Continente, e inferior à da RLVT, estão os dados constantes no Quadro 9, em que se verifica 

que no período 1995-97, os ganhos médios mensais na Península de Setúbal e na RLVT de 

Lisboa eram aproximadamente 5 e 20 pontos percentuais superiores aos do Continente, 

respectivamente. Com base nos dados dos quadros de pessoal do MESS, apura-se que na 

Península de Setúbal, o ganho médio por hora de trabalho em 1997, situava-se cerca de 25 

pontos percentuais acima do verificado no Continente. Embora os números possam divergir 

segundo a fonte, é robusta a conclusão de que os ganhos médios mensais são maiores na PS 

do que no Continente, embora significativamente inferiores à média verificada na RLVT. 

QUADRO 9 
Ganhos Médios Mensais (Continente=100) 

Região Out. 95 Abr. 96 Out. 96 Abr. 97 Out. 97 
Lisboa e Vale do Tejo 120.7 120.7 120.3 121.3 120.6 
Península de Setúbal 105.9 105.2 107.3 109.6 104.7 

Fonte: DETEFP do MTS 
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Poder de Compra 

O índice de poder de compra per capita do INE (considerando a base 100 para Portugal), e 

relativamente aos anos de 1993, 1995, 1997 e 1999, revela que o poder de compra na PS 

aumentou até 1997 tendo conhecido uma quebra em 1999 (ver Gráfico 10). De um índice de 

106 em 1993, passou para 102 em 1999, após ter atingido 111 em 1997.  

 

Está mais de 30 pontos percentuais abaixo dos verificados na RLVT, e a mais de 70 da 

região da Grande Lisboa. 

GRÁFICO 10 
Índice do Poder de Compra per capita  

(Portugal =100) 
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Fonte: INE 

Investimento da Administração Central e Investimento Estrangeiro 

Constata-se que existe uma grande variabilidade do esforço de investimento da Administração 

Central na PS, que atinge um mínimo de 1,7% em 1990 e um máximo de 12,3% em 1992.  
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GRÁFICO 11 
         % do PIDDAC Aplicado na Península de Setúbal 
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Quanto ao investimento directo estrangeiro4 na PS, os dados disponíveis para o período 

1996-99 mostram, por um lado a grande volatilidade desse investimento, e por outro a grande 

dependência do investimento na AutoEuropa em Palmela5 . Note-se que em 1999 o investimento 

na AutoEuropa representou mais de 1/5 do investimento estrangeiro total em Portugal. 

 

Exportações 

Utilizando os dados para o período 1996-2000, onde a influência das exportações da 

AutoEuropa já se fazem sentir, constata-se que a PS exportou entre 12,5 a 16% do total das 

exportações portuguesas (com uma progressiva perda de importância), e entre 14,5 a 18% das 

exportações portuguesas intracomunitárias. Estes valores representam cerca de 40% do total 

das exportações realizadas pela região de Lisboa e Vale do Tejo (ver Gráfico 12). 

                                                 
4 Os nossos agradecimentos ao ICEP, que autorizou a divulgação de dados confidenciais neste relatório, embora só 
em termos de percentagens em relação ao total de Portugal. 
5 Se exceptuarmos o ano de 1998. 
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GRÁFICO 12 
% das Exportações 
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  Fonte: Anuários Estatísticos Regionais, INE 

Importações 

As importações realizadas pela PS representam uma parcela diminuta das importações 

nacionais, quer totais, quer intracomunitárias, (cerca de 6% em 2000), principalmente se 

comparada com a RLVT, que apresenta valores entre os 62 e os 64% (ver Gráfico 13 ) 

GRÁFICO 13 
% das Importações 
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Fonte: Anuários Estatísticos Regionais, INE 
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3.2. Sectores Económicos 

Na análise da especialização produtiva da península de Setúbal, procedemos, numa primeira 

fase, à análise do padrão de especialização e vantagens comparativas da economia local, para 

depois analisarmos a dinâmica do tecido produtivo regional.  

 

Estrutura de especialização no início dos anos 90 

Em 1991, tomando como termo de comparação a estrutura da economia nacional, 64% do 

emprego da PS era assegurado por segmentos de actividade em que a região estava 

especializada. Tais segmentos correspondem na prática a apenas dois cachos (clusters) de 

actividades de forte especialização regional: os serviços de estruturação urbano-turística e a 

indústria metalomecânica. 

• Os serviços de estruturação urbano-turística asseguravam quase metade do 

emprego regional (48%), com destaque para o comércio e para os serviços pessoais 

e colectivos. Trata-se de um cluster baseado no aproveitamento do potencial 

demográfico regional, mas também significativamente dependente da acção directa 

da Administração Pública.  

• A indústria metalomecânica é o segundo cluster de especialização de maior 

relevância regional, e mesmo nacional. Embora com apenas 12% do emprego da 

PS, alguns dos segmentos deste cacho asseguravam em 1991 um volume de 

emprego que excedia os 20% do emprego nacional. O saber-fazer alicerçado na 

tradição, a plena internacionalização, quer ao nível do mercado, quer ao nível das 

estruturas de gestão empresarial e o potencial de obtenção de economias de 

aglomeração associado à circunstância da região ser especializada em todos os 

segmentos integrantes do cluster (fabrico de produtos metálicos, máquinas, material 

eléctrico, veículos automóveis e construção naval) constituem os principais trunfos 

competitivos da PS neste cacho de actividades. 

No início da década, para além de especializada nos dois cachos de actividades já referidos, a 

PS dispunha de 31% do seu emprego disperso por vários segmentos de actividade com 
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reduzidas sinergias de articulação. Não obstante esta debilidade, alguns destes segmentos 

assumem significativa relevância regional, especialmente para os concelhos que neles 

apresentavam uma forte especialização. Enquadram-se nesta situação: 

• A construção civil e as confecções – actividades trabalho-intensivas com maior 

expressão na Moita, Sesimbra, Seixal e Palmela. 

• O “complexo” agro-alimentar (agricultura, hortofruticultura, pecuária, vitivinicultura, 

indústria alimentar e de bebidas) no eixo Palmela-Montijo-Alcochete. 

• A extracção de pedra (Sesimbra), o fabrico de cimento (Setúbal), a indústria 

química (Barreiro), a indústria da cortiça (Montijo) e a indústria do papel (Setúbal) 

são algumas das indústrias de processo e/ou orientadas para a construção civil cuja 

expressão na PS lhes confere significativa importância nacional. 

 

A dinâmica de especialização da década de 90  

Tomado como referência a evolução do emprego no sector empresarial formal entre 1991 e 

1997, a primeira ideia a reter é a de que nos anos 90 a PS acompanhou globalmente a dinâmica 

sectorial do país. Com efeito: 

• Neste período o emprego assalariado no sector empresarial cresceu na PS 7,4%, 

ligeiramente mais do que no país (6,5%). 

• À semelhança do que ocorreu no país, os serviços de estruturação urbano-turística 

e os serviços de logística e apoio às actividades económicas foram os únicos 

clusters a registar um significativo aumento de emprego na PS: 33% e 54%, 

respectivamente. O crescimento de 7% do emprego assalariado na agricultura é a 

excepção, mas pensamos que isso se fica a dever fundamentalmente a alterações 

de ordem jurídica na actividade do sector, com a formalização de relações 

empresariais anteriormente já em curso de forma informal, sem descurar o 

reingresso no sector de antigos trabalhadores agrícolas, entretanto despedidos do 

sector industrial. 
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• Se naqueles dois clusters a PS cresceu significativamente mais do que o país 

(sobretudo nos serviços de logística e apoio à actividade económica, onde o 

emprego aumentou 54% contra os 22% no país), aconteceu precisamente o inverso 

em todos os restantes segmentos de actividade. Nestes a PS perdeu capacidade 

empregadora de forma mais acentuada do que o país. 

 

Desta dinâmica global dos anos 90 importa reter que: 

• Durante esta década a PS se “libertou” de algumas das actividades com reduzidas 

condições de empregabilidade, e/ou sem potencial de sinergias de aglomeração, 

que sobreviveram ou se desenvolveram como resposta ao processo de 

reestruturação dos anos 80, nomeadamente nos clusters: Indústrias de processo, 

embalagem e materiais de construção civil, actividades trabalho intensivas. 

• Paralelamente, a PS reforçou significativamente a expressão empregadora de dois 

dos seus clusters estratégicos de especialização: actividades urbano-turísticas e 

serviços de logística e apoio à actividade económica. 

• No que constitui actualmente o terceiro cluster de especialização da PS – a 

indústria metalomecânica – a região perdeu globalmente alguma relevância 

nacional, ficando isso a dever-se a evoluções muito diferenciadas nos diversos 

segmentos deste cluster. Por um lado, perdeu 25 a 40% do emprego em segmentos 

como o fabrico de material de transporte (-40%) - consequência do processo de 

reestruturação na construção naval e automóvel -, o fabrico de produtos metálicos 

de base (-38%), onde acompanhou a tendência do país, e no fabrico de máquinas 

não eléctricas (-26%). Por outro lado, a PS aumentou significativamente o emprego 

no segmento das máquinas e material eléctrico (31%) e no fabrico de produtos 

metálicos elaborados (17%). 

Em jeito de síntese, a conjugação das diversas tendências enunciadas poderá interpretar-se 

como significando que nos anos 90 a Península de Setúbal reforçou globalmente a sua 

competitividade, porquanto: 
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• No cluster da indústria metalomecânica, a dinâmica observada deverá significar que 

a região tem em curso um processo de reestruturação conducente ao 

aprofundamento da sua especialização em torno dos segmentos da indústria 

automóvel nos quais se tem revelado mais competitiva. 

• No cluster das actividades de estruturação urbano-turística, o crescimento de todos 

os seus segmentos a ritmo superior ao do país aparece-nos como a expressão de 

um crescimento endogenamente sustentado na valorização das potencialidades 

regionais, quer das associadas ao processo de consolidação urbanística e 

económica dos núcleos peri-urbanos da região, quer das associadas à tendência 

global de aumento da mobilidade espacial, da procura de novos espaços de lazer e, 

sobretudo, da procura de segundas residências em meio “rural” com enquadramento 

urbano-metropolitano. 

• No cluster dos serviços de logística e apoio à actividade económica a PS, ao 

reforçar significativamente o emprego nos segmentos em que no início da década a 

sua estrutura económica era mais débil, não só consolidou a sua especialização 

neste cluster, como adicionalmente deu coerência global ao seu padrão de 

especialização, criando condições para aspirar ao desempenho de novas funções 

económicas no contexto da Área Metropolitana de Lisboa (AML). De resto, decorre 

daqui uma das questões centrais à reflexão estratégica a fazer, já que a dinâmica 

dos anos 90 veio evidenciar que o actual padrão de especialização da PS é cada 

vez mais concorrencial do da AMN e não tão dependente da indústria, 

nomeadamente metalomecânica, como por vezes se transmite. 

 

Algumas notas relativamente à especialização da região no final da década de 90 

Analisando a situação da especialização produtiva da Península no final da década, o Gráfico 14 

permite comparar a estrutura sectorial do emprego em cada região com a estrutura nacional do 

emprego, com base no Indicador de Especialização ou de Concentração, para 1997. 

As regiões RLVT, GL e AML apresentam uma base de actividades consideravelmente 

diversificada, nomeadamente no âmbito de actividades propiciadoras de um ambiente 
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empresarial favorável, tais como serviços às empresas, serviços financeiros e outros serviços. O 

conjunto das três regiões mencionadas apresenta uma sub especialização na indústria e nas 

actividades de construção. 

A PS evidencia uma sub especialização a nível da indústria e dos serviços financeiros e 

apresenta, também, uma base de actividades diversificada, uma vez que apresenta uma sobre 

especialização nos restantes grupos de actividades consideradas. 

GRÁFICO 14 
Estrutura de Emprego  

(diferença, em %, relativamente à média nacional)  
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Fonte: Construído com base no INE, Contas Regionais. 
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4. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL 

OBJECTIVO 

A Península de Setúbal deve tentar, no horizonte do PEDEPES, diminuir 

ou eliminar a distância que a separa dos indicadores de desenvolvimento da 

AML, tornando-se numa região mais competitiva, com vida própria, com 

capacidade endógena de crescimento, e menos sujeita aos enormes 

sacrifícios que os períodos de recessão lhe têm imposto, contribuindo assim 

para assumir o papel de relevo que pode e deve desempenhar na AML, no 

País e mesmo a nível internacional 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

Para concretizar o seu objectivo a Península de Sertúbal deve promover um novo modelo 

regional de desenvolvimento sustentado, que se deverá apoiar em 4 eixos estratégicos: 

Eixo estratégico 1 – Promoção da qualidade do território regional 

a) Promoção da coesão territorial interna – ordenamento do território, funcionalidade 

e identidade territorial, relações de vizinhança e segurança dos espaços públicos. 

b) Promoção da qualidade urbanística dos centros urbanos – reabilitação de 

património construído, requalificação de espaços públicos, programação e gestão 

urbanística. 

c) Requalificação, preservação e valorização do ambiente urbano, rural e natural. 

d) Valorização da ruralidade em contexto metropolitano – uso do solo, articulação 

funcional com aglomerados urbanos, requalificação urbanística/paisagística das 

“aldeias”, valorização das relações de vizinhança, promoção de novas funções 

económicas, marketing territorial; 
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e) Promoção da acessibilidade inter-regional e internacional da Península de 

Setúbal (infra-estruturas de mobilidade supra regional). 

Eixo estratégico 2 – Promoção da coesão do tecido social da PS 

a) Promover a coesão social – combate à exclusão, multiculturalidade, apoio a grupos sociais 

vulneráveis; 

b) Assegurar boas condições materiais de vida – habitação, equipamentos e serviços 

colectivos, acessibilidade/mobilidade interna ao centro urbano e à região; 

c) Promover o lazer e o usufruto cultural – equipamentos, animação recreativo-cultural, 

cultura popular vs erudita; 

d) Promoção da cidadania e da participação. 

Eixo estratégico 3 – Reforço da capacidade do tecido empresarial 

a) Promover a organização em cluster dos segmentos de especialização regional 

(gestão de sistemas de incentivos, IDE negociado, dinamização de redes de 

cooperação empresarial); 

b) Dinamizar a integração do tecido empresarial regional em redes de cooperação 

(logística, produção, comercialização, promoção comercial, internacionalização, 

inovação,...); 

c) Aprofundar a internacionalização da economia regional (infra-estruturas de 

internacionalização, logística, marketing territorial, cooperação institucional-

empresarial); 

d) Promover, apoiar e qualificar a pequena iniciativa empresarial (identificação de 

oportunidades de negócio, apoio financeiro ao investimento, estruturas 

organizacionais de acolhimento e apoio técnico ao empresário, difusão de 

informação estratégica, ...). 
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Eixo estratégico 4 – Reforço do sistema regional de conhecimento 

• Orientar a intervenção na área da educação com a preocupação de: 

a) pensar integradamente os vários níveis de ensino (do pré-escolar ao ensino superior 

e incluindo a educação ao longo da vida); 

b) articular, sempre que possível, o ensino, a formação qualificante e a integração 

profissional; 

c) manter actualizado o conhecimento da situação da educação na península de forma 

detectar as “áreas problema” e as zonas que necessitam de intervenção prioritária. 

• Orientar a intervenção no sistema de inovação com os seguintes objectivos: 

a) Apoio à Inovação nos "cachos" de actividades que aparentam potencial e dinâmica 
inovadora 

b) Aumento das actividades e recursos de I&D na PS com o correspondente 
alinhamento às carências evidenciadas pelos "cachos". 

c) Reforçar os serviços no âmbito dos estudos de viabilidade, projectos de diagnóstico 
e resolução de problemas concretos. 

d) Criar condições facilitadoras da transferência de tecnologia, através de novas 
iniciativas empresariais de base tecnológica. 

e) Promover financiamento da inovação através do capital de risco. 
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5. O MODELO TERRITORIAL 

5.1. Unidades Territoriais e Modelo Territorial 

O Modelo de Desenvolvimento Territorial proposto para a Península de Setúbal organiza-se em 

treze Unidades Territoriais (ver Planta 1 - Unidades Territoriais), cuja delimitação assenta nas 

características específicas dos diferentes espaços da Península de Setúbal, pelo que se 

pretende que cada unidade tenha uma vocação claramente expressa e assumida face às suas 

características e funcionalidades permitindo, assim, tornar mais eficaz o seu ordenamento e a 

organização e planeamento da sua estrutura.  

No Modelo Territorial é definida uma hierarquia de pólos urbanos, tendo em conta as suas 

principais especializações desejadas e também a sua importância relativa futura, no sistema da 

Península de Setúbal (ver Planta 2 - Modelo Territorial e quadro anexo). Assim, a rede urbana é 

constituída por centros que, em alguns casos, devem possuir mais do que uma função principal 

e cujo nível hierárquico pode ser distinto para cada uma das funções que o mesmo centro 

desempenha, como é o caso dos pólos do Montijo ou do Barreiro. 

A hierarquia existente e proposta organiza-se em três níveis para cada função (à excepção da 

Investigação & Desenvolvimento), correspondendo o primeiro aos pólos com importância 

nacional, o segundo aos pólos com importância a nível regional e o terceiro aos pólos com 

importância a nível municipal ou supra-municipal. Foram definidas seis especializações para 

estes pólos, sendo elas as seguintes: 

• Equipamentos, 

• Comércio e Serviços, 

• Investigação & Desenvolvimento, 

• Turismo, Recreio e Lazer, 

• Indústria, 
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• Armazenagem e Logística. 

Para além da definição da hierarquia dos pólos, determinam-se as ligações entre os pólos da 

rede urbana que devem ser fortalecidas, de forma a conferir coesão e complementaridade a esta 

rede. Estas ligações são apresentadas na Planta 2 - Modelo Territorial, e são especificadas na 

caracterização de cada Unidade Territorial. 
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Especializações e hierarquia dos principais pólos da Península de Setúbal 

PÓLOS 
Equipamentos 

Comércio 

Serviços 

Investigação & 

Desenvolvimento 

Turismo, Recreio  

e Lazer 
Indústria 

Armazenagem 

Logística 

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

Alcochete     X     X   X     X               

Almada X     X                             

Amora/Corroios  X   X              

Azeitão                       X             

Barreiro X     X                   X       X 

Monte da Caparica X           X                       

Coina                         X     X     

Costa da Caparica     X     X       X                 

Aroeira/Fonte da 

Telha/Verdizela       
              X               

Marateca (*)                                 X   

Meco/Lagoa de 

Albufeira       
              X               

Mitrena                             X X     

Moita/Baixa da 

Banheira 
  X 

  
  X                           

Montijo X       X                   X       

Amora/Paio Pires   X       X               X     X   

Palmela     X     X           X             

Pegões (*)                                 X   

Pinhal Novo     X     X                       X 

Poceirão (*)                                 X   

Quinta do Anjo                       X             

Quinta do Conde   X   X             

Seixal/Arrentela   X     X                           

Sesimbra     X     X       X                 

Setúbal X     X     X     X               X 

Trafaria/Banática                                 X   

(*) No seu conjunto, a médio/longo prazo constituirão um pólo logístico de 1º nível. 
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5.2. Unidades Territoriais 

As Unidades Territoriais definidas neste Modelo são as que a seguir se apresentam (ver Planta 

1- Unidades Territoriais): 

1) Frente Urbana do Tejo 

2) Estuário do Tejo 

3) Costa da Caparica/Praia do Meco 

4) Sobreda/Charneca/Fernão Ferro 

5) Matas de Sesimbra/Lagoa de Albufeira 

6) Santana/Meco 

7) Espichel/Arrábida 

8) Coina/Quinta do Conde/Quinta do Anjo 

9) Setúbal/Palmela 

10) Pinhal Novo/Atalaia 

11) Área Agro-Florestal Norte de Setúbal 

12) Estuário do Sado 

13) Área Agro-Florestal Nascente 

 

1) A Frente Urbana do Tejo corresponde às áreas abrangidas pelas cidades de Almada, Seixal, 

Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, englobando também o espaço da Siderurgia Nacional e o 

aglomerado de Paio Pires. 

Esta unidade é caracterizada por uma grande pressão urbanística, marcada por uma elevada 

densidade populacional e elevadas densidades de construção. A ligação/dependência à cidade 

de Lisboa é forte, facto que se pretende equilibrar com o fortalecimento das relações internas 

entre os vários pólos funcionais desta unidade. 
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Assim, é necessário fomentar as relações entre os pólos mais importantes e dinâmicos desta 

unidade, para que estes núcleos formem uma rede com uma estrutura bastante coesa alternativa 

a Lisboa. As principais ligações a fortalecer entre os pólos de Almada, Seixal, Barreiro, Moita, 

Montijo e Alcochete, de forma a consolidarem as suas interligações, não apenas em termos de 

infra-estruturas, mas sobretudo em termos funcionais e de complementaridade. 

Existe também uma forte ligação desta unidade com o Estuário do Tejo sendo, no entanto, 

necessário proceder-se à requalificação da orla ribeirinha, tornando assim possível a fruição 

desta área por parte da população de toda a Área Metropolitana. 

Esta unidade destaca-se pela sua elevada densidade populacional e funcionalidades dos 

principais pólos, que correspondem na maior parte dos casos, a funções relacionadas com 

equipamentos colectivos de hierarquia supra-municipal, comércio e serviços.  

As áreas correspondentes à Siderurgia e à Quimiparque são delimitadas como pólos de 

reconversão e expansão industrial, que se pretende funcionem cada vez mais como pólos de 

logística a nível metropolitano.  

Existem duas grandes áreas que são consideradas como vocacionadas para actividades 

relacionadas com o Sector Primário, neste caso concreto mais vocacionadas para a agricultura. 

Estas áreas estão associadas aos pólos de Alcochete e do Montijo. 

 

2) A unidade Estuário do Tejo é constituída por duas partes: uma entre as cidades de Almada e 

Barreiro, envolvendo a baía do Seixal e a vala do Rio Coina, e a outra situada entre o Barreiro e 

Alcochete. Enquanto a primeira deve ser preservada e valorizada num contexto de envolvente 

urbana, a segunda corresponde aos espaços de transição entre a Frente Urbana do Tejo e a 

Reserva Natural do Tejo. 

Esta unidade tem um valor natural muito elevado, sendo extremamente importante para o 

sistema ecológico da área metropolitana (pertence à sua Rede Ecológica Primária) e, como tal, 

da Península de Setúbal (ver Planta 4 - Sistema Ecológico). 
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3) A Costa da Caparica/Praia do Meco engloba a Trafaria, a Costa da Caparica e a Fonte da 

Telha, sendo a praia das Bicas o seu limite Sul. Corresponde, genericamente, a uma faixa ao 

longo de toda a costa atlântica Poente, onde predominam praias naturais, à excepção da frente 

urbana da Costa da Caparica. 

A maior parte da área desta unidade é definida como área a proteger, integrando o Sistema 

Ecológico da Península de Setúbal (ver Planta 4 - Sistema Ecológico). Destacam-se dois pólos 

urbanos a norte: o da Trafaria e o da Costa da Caparica, contrastando com toda a área a sul do 

pólo da Costa da Caparica, que se pretende natural, apenas com pontuais interferências de 

apoios balneares.  

Nesta unidade são definidas duas áreas vocacionadas para o turismo, para além do pólo da 

Costa da Caparica. Pretende-se que as áreas vocacionadas para o turismo, bem como os 

pequenos núcleos de infra-estruturas de apoio às praias, se articulem com as unidades vizinhas. 

  

4) A unidade Sobreda/Charneca/Fernão Ferro é limitada a sul pelas matas de Sesimbra e 

Lagoa de Albufeira. Abrange o pólo do Monte da Caparica possuindo, essencialmente ao longo 

do rio Judeu, algumas bolsas de espaços naturalizados, que constituem áreas com valores 

naturais a preservar. 

Esta unidade é caracterizada por uma ocupação urbana desordenada, originalmente de génese 

ilegal. Devido a este facto, pretende-se estruturar e revitalizar a rede urbana, de forma a 

minimizar os impactos da anterior ausência de planeamento urbanístico das últimas décadas. 

Assim, é fundamental controlar por um lado a dispersão e por outro a expansão urbana dos 

núcleos existentes, delimitando de uma forma clara os perímetros urbanos dessas áreas. 

Possui um pólo com importância a nível da Península de Setúbal relacionado com a Investigação 

& Desenvolvimento e os Equipamentos (essencialmente a Universidade) no Monte da Caparica.  

 

5) A unidade designada como Matas de Sesimbra/Lagoa de Albufeira possui, tal como a 

unidade do Estuário do Tejo, grande importância a nível ecológico, nomeadamente em relação 
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ao sistema ecológico da Área Metropolitana de Lisboa, fazendo parte da Rede Primária deste 

sistema.  

Foram definidas uma área e um pólo vocacionados para o turismo, onde se pretende 

implementar actividades intimamente relacionadas ou compatíveis com o espaço natural, 

apoiadas nas infra-estruturas, equipamentos e serviços do pólo turístico de Sesimbra.  

 

6) A unidade Santana/Meco é limitada a sul, sensivelmente, pelo sítio Arrábida/Espichel definido 

na primeira fase da Rede Natura 2000 e, a norte, pelas matas de Sesimbra. Embora 

corresponda a um espaço natural, inclui alguns aglomerados urbanos. Tal como na unidade 

anterior, os espaços agrícolas e agro-florestais predominam. 

Foram definidas três áreas vocacionadas para o turismo, recreio e lazer, com base nos espaços 

urbanos existentes e na sua expansão prevista.  

Associada a estas intervenções está sempre presente a preocupação relativamente à 

valorização ambiental e manutenção dos valores ecológicos existentes. 

 

7) A unidade Espichel/Arrábida corresponde sensivelmente à área com a mesma designação 

definida na primeira fase da Rede Natura 2000. Esta unidade é um dos elementos mais 

importantes da Rede Ecológica da Área Metropolitana, pertencendo à Rede Primária. Desta 

forma, tal como todos os elementos pertencentes à Rede Ecológica, a valorização e manutenção 

dos valores naturais desta unidade é de extrema importância para o equilíbrio de todo o Sistema 

Ecológico da Península (ver Planta 4 - Sistema Ecológico). 

Na hierarquia funcional definida, foram classificados dois pólos turísticos com dimensões 

distintas: o pólo de Azeitão, de pequenas dimensões, cuja actividade turística se poderá 

relacionar com a produção artesanal de produtos tradicionais, como por exemplo o vinho e o 

queijo da região, e o pólo de Sesimbra, de maiores dimensões, considerado um pólo urbano de 

primeiro nível especializado no turismo e com algumas actividades comerciais e equipamentos.  
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8) A unidade Coina/Quinta do Conde/Quinta do Anjo corresponde ao espaço limitado a 

Poente, pelas matas de Sesimbra, a Norte, pelo limite da unidade Frente Urbana do Tejo, a Sul, 

pela unidade Espichel/Arrábida e a Nascente pela EN 397-2. 

Também esta unidade é caracterizada por uma ocupação urbana desordenada, originalmente de 

génese ilegal, principalmente a norte da Quinta do Anjo, estendendo-se até à Quinta do Conde, 

Pinhal do General e Casal do Sapo, que foram sendo progressivamente ocupadas para 

actividades industriais, de logística e de habitação. 

São definidos três pólos com especializações e hierarquias bastante distintas. Um dos pólos é a 

Quinta do Anjo, que é um pólo fundamentalmente vocacionado para o turismo. Aproveitando as 

infra-estruturas já existentes na área industrial de Coina, propõe-se a delimitação de uma área 

logística mais abrangente. Finalmente um 3º polo centrado na área da Quinta do Conde e 

abrangendo igualmente a área de Brejos de Azeitão, tem-se vindo a afirmar nos últimos anos 

como polo de habitação, comércio e serviços. 

 

9) A unidade Setúbal/Palmela corresponde ao conjunto destes dois aglomerados, incluindo 

também a área industrial da Mitrena. 

O pólo de Setúbal é o pólo mais importante na hierarquia do Modelo Territorial da Península, por 

ser também o mais autónomo em relação a Lisboa, com quatro principais especializações: 

Turismo, Equipamentos, Comércio e Serviços e Investigação & Desenvolvimento, estando esta 

última associada ao pólo de ensino superior existente na cidade.  

A área da Mitrena, associada ao porto de Setúbal, deve corresponder a uma das plataformas 

logísticas da Península de Setúbal.  

A especialização do pólo de Palmela assenta principalmente nos Equipamentos, Comércio e 

Serviços e também no Turismo, especialização esta que deverá ser desenvolvida.  

 

10) A unidade designada por Pinhal Novo/Atalaia situa-se no centro da Península, e estende-se 

um pouco para Norte, até Alcochete. É constituída pelo pólo Pinhal Novo, que se situa 
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praticamente no centro geométrico da unidade, e pelo corredor predominantemente em espaço 

rústico até ao Tejo. 

Nesta unidade foram definidas duas áreas vocacionadas para as actividades relacionadas com o 

Sector Primário, que abrangem mais de metade da área da unidade. 

Esta unidade é um espaço de transição entre a área Poente da Península, que corresponde a 

uma área mais urbanizada, com problemas de gestão do solo e falta de planeamento das áreas 

urbanas, e a área Nascente, mais naturalizada, onde os usos agrícola e florestal predominam, 

bem como a existência de núcleos urbanos dispersos, com cariz mais rural. 

 

11) A Área Agro-Florestal Norte de Setúbal tal como a unidade Pinhal Novo/Atalaia, funciona 

como área de transição entre a parte Poente da Península, mais urbanizada, e a área Nascente, 

mais natural e com povoamento mais disperso. A principal preocupação relativa a esta unidade 

prende-se com a manutenção e valorização dos usos florestais e agrícolas desta zona. 

Delimitou-se nesta unidade uma área com potencial turístico, de recreio e lazer. Pretende-se que 

prevaleça a noção de qualidade no enquadramento das construções na paisagem, de forma a 

minimizar o seu impacto visual e ambiental. 

 

12) A unidade Estuário do Sado situa-se entre a Mitrena e a Marateca. O seu limite Sul coincide 

com o limite administrativo da Península de Setúbal, embora exista continuidade dos valores em 

presença para o Alentejo, já fora da Área Metropolitana. 

O valor ambiental e ecológico desta unidade é muito elevado, sendo este um elemento 

fundamental para o sistema ecológico metropolitano. Faz parte da Rede Primária da Rede 

Ecológica e como tal possui extrema importância para o equilíbrio ecológico da Península (ver 

Planta 4 - Sistema Ecológico), pelo que se pretende que os seus valores naturais sejam 

preservados, para que, em conjunto com os restantes elementos do Sistema Ecológico, seja 

possível manter a riqueza e o equilíbrio ambiental da Península. 
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13) A Área Agro-Florestal Nascente é aquela que se situa mais a Nascente, geograficamente 

já fora da Península de Setúbal propriamente dita, na transição desta para o Alentejo, e como tal 

é aquela que possui características marcadamente rurais, distinguindo-se de todas as outras 

unidades. 

Destacam-se três pólos logísticos, em Pegões, Marateca e Poceirão, que deverão desenvolver 

ligações muito fortes entre eles, para que em conjunto formem uma plataforma logística que 

possibilite a articulação da Península com o Sul do país e com Espanha. 
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FIGURA 1  

UNIDADES TERRITORIAIS 
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FIGURA 2  

Modelo Territorial 
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FIGURA 3  

Rede de Transportes 
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FIGURA 4  

Sistema Ecológico 

 



 

 

 

             

58 

6. MEDIDAS ESTRUTURANTES  

O conjunto de medidas estruturantes que se propõe seja implementado é o seguinte: 

1. Programa de Acessibilidades e Transportes na Península de Setúbal 

2. Programa de Saneamento Básico Integrado 

3. Programa de Valorização Territorial 

4. Fórum Sociedade e Família 

5. Rede Cultural da Península de Setúbal 

6. Rede Desportiva da Península de Setúbal 

7. Programa Escola e Vida Activa 

8. Programa de Reforço do Emprego e da Capacidade Empresarial e Produtiva 

9. Programa de Inovação e Qualidade na Península de Setúbal 

10. Programa de Desenvolvimento Turístico da Península de Setúbal 

11. Programa de Dinamização do Sector Primário e de Valorização do Espaço Rústico 

6.1. Programa de acessibilidades e transportes na Península de Setúbal 

Programa que se desenvolve essencialmente segundo três grandes áreas de intervenção: as 

ligações internacionais e nacionais, as ligações metropolitanas e as ligações internas à 

Península. 

A primeira incide no domínio das acessibilidades supra-regionais (internacionais e nacionais), 

relativamente à qual a Península de Setúbal funciona quer como plataforma logística intermodal 

– nomeadamente baseada nas suas infra-estruturas portuárias – quer como espaço de 

atravessamento em relação às ligações internacionais (rodo e ferroviárias com Espanha) – e 

nacionais (principal eixo norte-sul de transportes do país). 
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Neste âmbito deve considerar-se as opções quanto à realização de novas grandes infra-

estruturas de transporte de nível nacional e internacional que se irão localizar na AML ou na sua 

proximidade imediata, nomeadamente a localização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL), a 

ligação ferroviária europeia de alta velocidade Lisboa-Madrid (TGV) e a nova travessia do Tejo 

entre Chelas e o Barreiro. 

Deve ficar claro que o interesse da Península de Setúbal e também do Alentejo e do País 

passa pela ligação Lisboa-Madrid (TGV) por Évora e Badajoz, priveligiando também o 

transporte de mercadorias, com rebatimento num polo logístico de dimensão nacional a 

localizar em Marateca-Pegões. 

Quanto às acessibilidades metropolitanas, estas referem-se sobretudo à ligação entre as duas 

margens e à melhoria da oferta de transporte colectivo neste serviço, envolvendo os modos 

fluvial, ferroviário e rodoviário. É claramente urgente a definição da 3ª travessia do Tejo, tal como 

foi referido anteriormente, de forma a garantir a estruturação da rede metropolitana, quer ao nível 

rodoviário, quer ao nível ferroviário. Todavia, face às estatísticas de tráfego hoje disponíveis, não 

parece fazer muito sentido aumentar a oferta ferroviária suburbana entre as duas margens do 

Tejo, quando o tráfego na Ponte 25 de Abril não chegou sequer aos 80% do que os estudos de 

procura que justificaram a sua construção apontaram.  

Por essa razão, e porque a travessia Chelas-Barreiro só será possível com um forte investimento 

público, sendo essencial ao desenvolvimento económico da Península de Setúbal, tendo ainda 

um impacto claramente positivo na estruturação do território e na criação da cidade de duas 

margens conforme objectivo fixado pelo PROTAML, torna-se fundamental fazer desta 

travessia um dos projectos estratégicos para a Península de Setúbal, recordando as suas 

principais vantagens: 

� Travessia fundamental para a ligação ao sul do país em bitola europeia, com 

prolongamento eventual do TGV ao Algarve 

� Elemento complementar do tráfego ferroviário sub-urbano, já hoje assegurado pela 

ligação ferroviária através da Ponte 25 de Abril 

� Permite e estimula o tráfego de mercadorias gerado ou atraído pela AML, com ligação 

aos Portos de Setúbal e Sines 
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� Cria as condições para que a futura Estação Central Ferroviária de Lisboa, se situe na 

Península de Setúbal ou em Chelas, se a opção do TGV for por Badajoz e atravessar 

o Tejo no Barreiro. Qualquer das localizações é preferível à da Ota, para a população 

residente na PS e para o seu desenvolvimento económico 

Relativamente à melhoria das acessibilidades no interior da Península de Setúbal devem ser 

consideradas quatro zonas fundamentais de estruturação dos sistema de transportes, a saber: a 

zona do arco ribeirinho, as ligações intra-concelhias, o triângulo Palmela-Setúbal-Praias do Sado 

e o eixo Montijo-Pinhal Novo-Setúbal. Além disso, considera-se como prioritária a conclusão do 

IC32, quer para norte quer para este, assim como a necessidade de assegurar, no curto prazo, a 

ligação Barreiro-Seixal (a designada ER10). 

A implementação do programa passará necessariamente por: 

• A elaboração de um plano geral de acessibilidades da Península, englobando os vários 

modos de transporte; 

• Desenvolvimento de planos de deslocações urbanas para os principais núcleos e 

aglomerações urbanas; 

• A promoção da coordenação intermodal – tanto ao nível funcional e de exploração, 

como tarifário; 

• A identificação das infra-estruturas de transportes a construir e a melhorar; 

• A negociação com as várias entidades da administração central com intervenção nas 

redes ferroviária e rodoviária nacionais relativamente à definição e reserva dos espaços 

canais necessários e à localização dos nós dos respectivos sistemas na Península; 

• acompanhamento da renovação e ampliação das infra-estruturas portuárias; 

• acompanhamento da construção e o lançamento dos estudos relativos à concretização 

de um sistema de transportes em sítio próprio que sirva o arco ribeirinho da margem sul 

do Tejo – de que o projecto MST é apenas a primeira fase; 

• desenvolvimento de um estudo que equacione de forma global e intermodal o problema 

das travessias do Tejo na região de Lisboa, por forma a dar corpo à proposta do 
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PROTAML de consolidar o conceito de cidade de duas margens e de recentragem do 

desenvolvimento urbano da AM de Lisboa em torno do estuário do Tejo, permitindo em 

contrapartida uma maior autonomia funcional do pólo urbano formado por Setúbal e 

Palmela. 

• A construção dos dois eixos rodoviários longitudinais que desempenharão um papel 

estruturante no arco ribeirinho: IC32 e a ER10. 

� A construção dum terceiro eixo rodoviário longitudinal, ligando-se à CRIPS e A2, entre o 

Fogueteiro e Coina com ligação a Palmela e Sesimbra, a sul da Quinta do Conde e 

Pinhal do General, constituindo-se como circular sul da 2ª coroa metropolitana 

constituída pelas áreas de génese ilegal da Península de Setúbal. 

A concretização deste programa deve assim desenvolver-se a dois níveis:  

• um de carácter eminentemente municipal, que articule sobretudo autarquias e outros 

organismos regionais directamente envolvidos nos domínios dos transportes e das 

acessibilidades (onde será igualmente importante desenvolver parcerias com a 

administração central e o sector privado, actualmente dominante na prestação dos 

serviços de transporte) 

• outro onde a articulação com o governo é essencial, quer para a superação dos 

problemas detectados quer para a concretização de projectos estruturantes para a 

Península de Setúbal, os quais requerem uma forte componente de investimento 

nacional e comunitário, ou profundas alterações na organização institucional e de 

financiamento do sector 

6.2. Programa de Saneamento Básico Integrado 

Este programa deverá permitir a superação de deficiências nos sistemas de saneamento básico, 

nomeadamente a nível da captação e distribuição de água; da rede de esgotos em termos de 

drenagem e tratamento e da rede de recolha, tratamento e deposição dos resíduos sólidos. 

A política de saneamento deve ser programada de forma a integrar todos os municípios, outros 

organismos regionais, associações de empresários e de consumidores; a considerar a diferente 
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origem e composição dos efluentes e resíduos actuais, que nalguns casos podem obrigar a 

formas de tratamento mais específicas; a potenciar, em algum grau, os caudais e resíduos 

futuros, em quantidade e qualidade; a recuperar o sistema existente de captação e distribuição 

de água, de forma a diminuir drasticamente os desperdícios ao longo da rede. 

Dever-se-ão privilegiar acções municipalmente integradas que fomentem a adopção de técnicas 

de tratamento adequadas às características dos efluentes a tratar e ao grau de sensibilidade do 

meio receptor; que criem sistemas de gestão e de manutenção após instalação dos sistemas, 

para garantir o seu bom funcionamento; que construam sistemas de tratamento com dimensão 

adequada, que tenham em consideração a estimativa (sempre revista no tempo) da evolução 

futura dos efluentes e dos resíduos; que terminem definitivamente com as lixeiras, melhorem 

tecnicamente os aterros existentes e que privilegiem as soluções de triagem e reciclagem, tal 

como a recuperação orgânica e energética dos resíduos; acções que programem a elaboração 

de um inventário actualizado dos resíduos tóxicos, por quantidades, tipo, origem e local(s) de 

deposição; a sua recolha e tratamento controlados devem ser considerados como imperativos 

regionais. 

Deve-se, igualmente, procurar melhorar a programação da rede de saneamento básico, 

racionalizando o seu funcionamento (aumentando a sua eficiência com menores custos) e 

permitindo a sua sustentabilidade no futuro. 

Este programa deve articular sobretudo autarquias e outros organismos regionais mas é 

importante criar parcerias com a administração central e municípios de outras regiões, dado que 

alguns dos principais problemas (principalmente os da zona costeira e os dos estuários) estão 

dependentes de outras intervenções, fora da Península de Setúbal. 

6.3. Programa de Valorização Territorial 

A formulação e execução de um Programa de Ordenamento do Território da Península de 

Setúbal deve incluir as componentes que a seguir se apresentam, enquadrando-se num 

esquema de desenvolvimento de Ideias Mobilizadoras. Estas têm como acções base a 

requalificação dos espaços urbanos e suburbanos, a salvaguarda e valorização das áreas 
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históricas e dos núcleos urbanos antigos e a construção, estabilização ou reconversão das 

frentes urbanas de remate dos perímetros urbanos. 

1. Criação de uma empresa pública intermunicipal de urbanização e construção 

• Parcerias AMDS-Estado e AMDS-Privados; 

• Reserva intermunicipal de solo (urbano, urbanizável e não urbano); 

• Programas de habitação social e custos controlados; 

• Programas de produção de solo para os diferentes usos. 

 

2. Definição de um programa para as áreas industriais  

• Programa intermunicipal de localização e relocalização industrial; 

• Programa de despoluição e descontaminação de antigas áreas industriais; 

• Programa de drenagem de efluentes industriais e seu tratamento; 

• Programa de recolha e tratamento de resíduos sólidos industriais. 

 

3. Criação de um Gabinete de Planeamento Intermunicipal 

• Articulação intermunicipal do planeamento do uso do solo e dos programas municipais 

de actuação urbanística; 

• Repartição pelos municípios das oportunidades e prioridades de desenvolvimento, no 

respeito pelos limiares e limites de capacidade de cada unidade territorial e suas 

vocações específicas; 

• Observatório intermunicipal do território da Península, em articulação com a 

Administração Central. 
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6.4. Fórum Sociedade e Família 

Este Fórum visa a estruturação de políticas integradas regionais de acção social, agregar e 

desenvolver, por concelho, os equipamentos e serviços de apoio à família e à criança, dando 

prioridade à infância e juventude e a políticas de apoio à inserção familiar dos grupos etários 

mais jovens. Pretende diversificar e inovar os equipamentos e serviços e promover recursos de 

suporte à inserção e participação das famílias (ex. conselho de utentes). Esta entidade 

desempenhará funções ao nível de apoio e aconselhamento, apoio domiciliário a famílias com 

problemas, intervenção face à violência familiar, apoio a situações de solidão infantil e 

adolescente, formação social e familiar e concentração dos serviços de apoio às famílias.  

Estes equipamentos privilegiarão a intervenção em zonas de exclusão socio-urbanística e face a 

grupos, crianças, jovens e famílias de risco, desenvolvendo intervenções e projectos inovadores, 

criando equipamentos de ar livre e de lazer, recuperando espaços públicos, gerando espaços de 

desporto de risco e aventura. Procurará ainda promover a formação e criação de emprego de 

proximidade, estruturação de políticas integradas regionais de acção social, e recursos de 

suporte à intervenção em zonas de exclusão. 

Neste contexto, procurará organizar estruturas de atendimento e tratamento de 

toxicodependência em todos os concelhos, promovendo a prevenção ao nível das escolas, a 

estruturação de políticas regionais de acção social e o reforço das estruturas de tratamento das 

toxicodependências, desempenhando ainda funções de apoio e aconselhamento às famílias e 

aos jovens, e de atendimento e apoio a toxicodependentes.  

Deverão ser envolvidas neste programa instituições ligadas à Segurança Social, IGAPHE, 

Emprego, Saúde Mental, Justiça, Câmaras Municipais, Instituto da Juventude e IPSS’s. 

6.5. Rede Cultural da Península de Setúbal 

Este programa visa a criação de um organismo inter-municipal ao nível da cultura e do 

património, que elabore e implemente uma estratégia para a inventariação, classificação e 

gestão do património cultural e natural da Península, no espírito da nova lei do património. 
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Tem por finalidade estruturar um conjunto de equipamentos culturais que, espalhados  pelos 

vários concelhos, apareçam como um conjunto coerente e articulado, disseminar a imagem da 

Península de Setúbal como uma Região de Produção e Consumo Cultural de grande nível, 

rentabilizar o grande investimento autárquico na criação de equipamentos de visibilidade 

nacional e internacional (exposições, concertos, festivais, etc.). Procurará ainda apoiar níveis 

mais elaborados de aprendizagem e de produção e expressão cultural, articular os 

equipamentos e eventos de elevado nível cultural e as associações locais, como forma de 

incentivo ao desenvolvimento de projectos associativos inovadores e desenvolver uma estratégia 

de produção de públicos culturais. Esta Rede coordenará a articulação das escolas artísticas da 

Península (música, dança, teatro, etc.), de forma a incentivar uma gestão articulada desses 

equipamentos no que se refere às valências aí exploradas e à possibilidade de serem pólos de 

difusão cultural para todo o concelho (aprendizagem, promoção musical, etc.). Desenvolverá 

ainda a possibilidade de criação de uma rede museológica ao nível da Península, assim como 

uma linha editorial sobre o conjunto do seu património arqueológico e cultural (uma imagem 

cultural da Península), uma agenda cultural regional, prémios para produtores culturais locais, 

TEC e criação de uma estrutura inter-associativa ao nível da Península, que agregasse as 

associações e promovesse a sua modernização.  

Este programa, de âmbito intermunicipal, deverá abranger todo o património cultural, no seu 

sentido mais abrangente: monumental, paisagístico, artístico, antropológico, musical, literário, 

teatral, industrial, oral, e histórico. Deverão ser envolvidas na sua aplicação as Câmaras 

Municipais, o Ministério da Cultura, Equipamentos e Associações Culturais Locais e a Igreja. 

6.6. Rede Desportiva da Península de Setúbal  

Visa criar instâncias integradas com um nível regional e local de análise; a programação e 

divulgação das actividades desportivas da região; prever e apoiar a formação das lideranças 

desportivas; fomentar o desporto escolar (criação de uma relação efectiva entre desporto e 

escolas, prática desportiva escolar no ensino – do pré-escolar ao secundário – em espaços 

apropriados); priorizar a oferta desportiva alargada aumentando a qualidade, quantidade e 

diversidade actualmente existente (desporto informal, desporto-natureza, desporto de risco, etc.); 
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rentabilizar e modernizar os equipamentos existentes; rentabilizar os equipamentos desportivos 

escolares para a população em geral; dar visibilidade e apoiar as actividades e os equipamentos 

desportivos regionais, como forma de rentabilização (social e económica) dos equipamentos 

desportivos públicos; diluir a competitividade e desperdício entre as autarquias na construção de 

equipamentos desportivos; elaborar um Plano Desportivo Regional (planificação regional dos 

equipamentos e das actividades); articular e fomentar o desporto zonas de exclusão. A rede 

deverá elaborar um Plano de Equipamentos Desportivos para a região a partir das propostas 

autárquicas de nível regional e local, formar quadros de coordenação desportiva, modernizar os 

equipamentos das colectividades desportivas e apoiar as novas formas de gestão associativa. 

Deverão ser envolvidas as Câmaras Municipais, Administração Central e os Equipamentos e 

Associações Desportivas. 

6.7. Programa Escola e Vida Activa 

Com o objectivo de estruturar políticas integradas regionais pretende-se:  

• planear a evolução do equipamento de ensino na Península para os próximos 5/10 anos; 

• fomentar instâncias de reflexão e acção entre as várias estruturas intervenientes nos 

”sistemas locais de educação”, nomeadamente, autarquias, as várias estruturas dos 

serviços centrais e regionais da educação, desporto, juventude, formação profissional e 

emprego; 

• criar um sistema de incentivos para projectos inovadores; apetrechar os agrupamentos 

escolares de infra-estruturas básicas para o desenvolvimento de um curriculum 

moderno.  

Este Programa envolverá a criação e funcionamento de serviços de apoio a organizações de 

estudantes e de pais e pretende nomeadamente combater o insucesso e abandono escolar 

(programas de apoio pedagógico multicultural) e preparar as estruturas de ensino para a 

integração de crianças e de jovens com deficiências.  
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Este Programa procurará estruturar uma via de ensino e qualificação que desde o 6º ano 

permita:  

� a interpenetração entre o ensino escolar, pré-profissional e profissional e dotar cada 

concelho de escolas de formação integrada, numa política regional de intervenção ao 

nível da educação;  

� apoiar projectos inovadores que relacionem a escola com o património 

natural/patrimonial da Península, e com a promoção de um capital humano vocacionado 

para a formação em Tecnologias Verdes;  

� fomentar a educação ambiental e formação de monitores em ambiente e património, ao 

nível dos diferentes níveis de ensino (2º e 3º ciclos), de forma a motivar a protecção 

natural, biológica e ambiental da PS;  

� desenvolver programas extracurriculares, envolvendo diferentes faixas etárias;  

� desenvolver programas de fins-de-semana na escola ou no espaço exterior, incluindo os 

pais no desenvolvimento dos projectos, e motivando a profissionalização dos jovens em 

áreas ligadas ao ambiente. 

Este Programa procurará ainda : 

� identificar precocemente o insucesso e abandono da escola sem formação profissional;  

� garantir a possibilidade de formação pré-profissional a todos os jovens da Península até 

aos 17 anos;  

� rentabilizar as escolas profissionais e equipá-las com equipamentos competentes  

� apoiar o desenvolvimento de interfaces entre as escolas profissionais e o ensino regular 

e empresas. 

Por último, este programa visará : 

� a articulação dos níveis de ensino, 1º, 2º, 3º ciclo, secundário, profissional e 

formação,  

� criar instalações e equipamentos para um ensino pré-profissional tecnológico e 

artístico moderno   
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� formar professores com perfil adequado ao ensino integrado.  

Deverão ser envolvidas neste programa instituições ligadas à Educação, as Escolas de 2º e 3º 

ciclo, as Câmaras Municipais, o IEFP e os Centros de Formação creditados. 

6.8. Programa de Reforço do Emprego e da Capacidade Empresarial e Produtiva 

A afirmação competitiva da Península de Setúbal e a valorização progressiva da sua identidade 

regional no seio das unidades regionais onde está inserida e da economia nacional, europeia e 

global, em crescente articulação com o desenvolvimento de outras regiões às quais está ligada 

geograficamente, como o Alentejo Central e Litoral, no quadro da valorização progressiva do 

eixo Lisboa-Madrid e de uma integração ibérica cada vez mais forte, dependem, em grande 

medida, da construção e afirmação de plataformas de cooperação empresarial e de parceria 

público-privado no desenvolvimento regional, de âmbito regional ou supramunicipal.  

Terão de ser alicerçadas na criação de estruturas e/ou na dinamização de outras já existentes 

que fomentem a informação, a participação activa e a concertação entre todos os agentes 

relevantes representativos dos interesses da região (envolvendo, designadamente, associações 

empresariais, centros tecnológicos e de inovação, escolas tecnológicas, delegações de 

universidades e centros de formação profissional, institutos públicos de apoio ao 

desenvolvimento como o IAPMEI e o ICEP e a banca, entre outros).  

Estas novas plataformas de cooperação, de âmbito regional, alicerçadas em formas efectivas de 

parceria público-privado e de cooperação estreita entre empresas e infra-estruturas de suporte 

às actividades económicas, destinam-se a apoiar o desenvolvimento de novos 

investimentos e iniciativas de base empresarial e a dotar a PS de uma capacidade 

institucional de intermediação e agenciamento que induza, em si mesma, modalidades 

renovadas de parceria e cooperação no plano regional. Deverão ser lideradas 

estrategicamente por estruturas consultivas que congreguem os principais agentes 

representativos dos interesses da região, que orientam estruturas operacionais magras, 

eficientes, profissionais e flexíveis, mas dotadas de meios financeiros, humanos e técnicos 

necessários para prosseguir os objectivos de desenvolvimento competitivo da região que 

entretanto forem sendo definidos.  
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Em todo este processo, a empresa tenderá a surgir como um espaço privilegiado de 

transformação, na medida em que o conjunto das tendências apontadas lhe conferem uma 

posição central nas mudanças a operar e nos desafios a enfrentar: a construção de novos 

factores competitivos e de formas enriquecidas de trabalho, produção e remuneração, bem como 

a viabilização de uma especialização internacional mais adequada às tendências mundiais, que 

só será possível com uma revalorização da empresa como realidade social, com novas relações 

laborais e com formas de gestão mais eficientes e de maior alcance estratégico. 

Finalmente, importa salientar que o processo de identificação dos projectos estruturantes, 

liderados pelas tais plataformas de cooperação, teve sempre como pano de fundo as seguintes 

preocupações de ordem estratégica de desenvolvimento competitivo da Península de 

Setúbal: 

• A integração nas redes de negócios e de inovação, explorando uma articulação com os 

grandes pólos de desenvolvimento económico de Portugal e Espanha, seja através do 

posicionamento nos fluxos de comércio e investimento em crescimento acentuado, seja 

através das novas “proximidades” induzidas pelas novas infra-estruturas de 

acessibilidade, pela logística e pelas novas tecnologias de informação e comunicação. 

• desenvolvimento de novas ideias e atitudes, olhando o futuro com base em novas 

actividades, novas formas de produção de riqueza e valorizando um ambiente natural e 

humano onde as insuficiências do passado podem ser transformadas em valores com 

futuro. 

• A formação de competências empresariais e técnicas, qualificando aceleradamente 

pessoas e organizações, a partir de novas exigências na qualidade da gestão dos 

projectos empresariais e nos respectivos critérios de rendibilidade. 

• A montagem de formas de acesso a novos meios de financiamento, ajudando a região 

a ganhar peso relativo, quer nos fundos públicos, comunitários e nacionais, quer na 

mobilização das poupanças privadas. 

• A promoção de novas parcerias público-privado em domínios fundamentais, de 

promoção da eficiência colectiva nas estruturas económicas, nomeadamente nas infra-

estruturas de internacionalização e de suporte competitivo às empresas. 
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• A captação ou geração de novos investimentos, seja em actividades tradicionais, seja 

em actividades de diversificação, seja em actividades de aprofundamento dos clusters 

existentes, que se distinguem pela forte intensidade em novos factores competitivos 

(competências específicas, produtos diferenciados, intensidade em ciência & 

tecnologia, valor imaterial). 

• A viabilização de iniciativas de I&D associadas susceptíveis de potenciar as actividades 

empresariais da região. 

• A promoção do empreendedorismo – a renovação do tecido empresarial e o fomento do 

empreendedorismo exigem dispositivos de incentivo à criação, reestruturação, fusão e 

aquisição de empresas, para além da facilitação de todo o processo administrativo e 

legal de constituição formal.  

• A parceria com as agências públicas e a assistência técnica e financeira na montagem 

das operações são, muitas vezes, decisivas, nomeadamente nas intervenções visando 

facilitar o financiamento das transmissões das empresas que facilitam o aparecimento 

de novos empresários e aceleram a saída, em condições adequadas, aos que não se 

adaptam à evolução dos mercados, intervenções que, crescentemente, assumem um 

papel estratégico na renovação do tecido industrial e no rejuvenescimento dos seus 

dirigentes. 

• A promoção de plataformas de cooperação – a modernização das empresas suportada 

por diversos sistemas de incentivos, revestidos de um número diversificado de 

objectivos exige a promoção de plataformas de cooperação para assegurar que os 

apoios concedidos sejam capazes de influenciar actores e comportamentos em número 

suficiente e de forma consolidada para tornar estruturais e duradouros os efeitos 

pretendidos pelos vários programas ou regimes de apoio, por um lado, e para garantir 

que os investimentos têm a dimensão, a qualidade e a rendibilidade necessárias. 
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6.9. Programa de Inovação e Qualidade na Península de Setúbal 

Este programa consiste no apoio à formulação de projectos de upgrading tecnológico nas 

empresas pertencentes aos cachos de dinâmica inovadora, através de um programa de 

auditorias tecnológicas, de qualidade, de certificação e de normas ambientais. 

A formulação de projectos começaria por auditorias diagnóstico incidindo sobre a estratégia da 

empresa/negócio e sobre os chamados factores intangíveis da competitividade, nomeadamente: 

a qualidade e o design industrial. As auditorias seriam realizadas por dois peritos, um da 

entidade regional competente que coordene o programa e outro de centros tecnológicos ou 

universitários relevantes para as tecnologias em causa. No final seria produzido um projecto a 

submeter aos programas de incentivos disponíveis e que poderia incluir, entre outros aspectos: a 

remodelação dos processos produtivos ou das operações e logística no caso dos serviços; 

operações de entrada e saída; projectos de inserção de novos sistemas de trabalho; 

reorganizações de layout fabril; identificação e escolha de fornecedores mais indicados para 

tecnologias e equipamentos; recrutamento e formação de recursos humanos, etc. A região 

poderia ambicionar à realização de 50 auditorias por ano. 

Por outro lado, este programa poderia contribuir significativamente para o aumento do número 

de empresas certificadas na região. Seria um programa com uma forte componente de 

divulgação sobre todos esses mecanismos associados à qualidade, certificação e normas 

ambientais. As auditorias/consultoria (na vertente qualidade, ambiente) seriam promovidas e 

levadas a cabo por uma estrutura das Associações Empresariais, em conjunto com o IPQ, 

disponibilizando técnicos e consultores coadjuvados por recém-licenciados ou finalistas nestas 

áreas da universidade ou do politécnico. A missão destes técnicos passaria pela detecção de 

necessidades, elaboração de projectos de viabilidade com orçamentação financeira e 

posteriormente a sua implementação. No final haveria lugar à atribuição de certificado/selo 

regional de empresa de qualidade. Todas as empresas que já tiverem esses sistemas de 

qualidade seriam também auditadas e merecedoras desse certificado. 



 

 

 

             

72 

6.10. Programa de Desenvolvimento Turístico da Península de Setúbal 

A orientação estratégica de desenvolvimento do sector turístico na Península de Setúbal deve 

passar pela aposta na construção de um sector diversificado e diferenciado, gerador de valor, de 

modo a impulsionar actividades quer a montante, quer a jusante do turismo, e dirigido a nichos 

de mercado exigentes e sofisticados por oposição a uma opção exclusiva por turismo 

massificado e de baixo valor acrescentado, valorizando, por exemplo, o espaço náutico e a 

tradição pesqueira, o turismo de habitação, o turismo ambiental e cultural, a criação de uma 

simbiose entre o habitante local e o turista, apostando nas actividades de lazer, devidamente 

integrados num conjunto de produtos turísticos de elevado valor acrescentado, nos quais a 

metrópole de Lisboa se encontra insuficientemente dotada, que permitam uma redução da 

sazonalidade inerente ao binómio sol-praia e o reforço do papel da “segunda habitação”, 

enquadrada e integrada harmoniosamente com os espaços agrícolas, industriais, florestais e 

turísticos envolventes. 

Não se quer com isto dizer que o sol-praia deixou de ser importante; deve-se, contudo, apostar 

na promoção deste produto evitando a lógica tradicional de massificação, complementando-o 

com a criação de novos produtos turísticos alicerçados nos restantes recursos disponíveis. 

A consolidação da imagem da região como destino turístico de qualidade, diferenciado e 

competitivo exige, desta forma, um alargamento da gama de equipamentos, serviços e formas 

de lazer, que os seus recursos naturais sejam preservados, qualificados os recursos humanos, 

estimulada a criatividade e a iniciativa privada dos empreendedores do turismo. 

Esta visão abre novos horizontes ao desenvolvimento turístico da região como base da 

valorização do seu património histórico, rural, ambiental e cultural, ao mesmo tempo que lhe cria 

novas responsabilidades e soluções em matéria de sustentabilidade e desenvolvimento de pólos 

de atracção e formas de animação e lazer. Esta visão estratégica permitirá, finalmente, fazer do 

turismo uma alavanca de afirmação e crescimento regional, simultaneamente no plano 

internacional e no plano interno. 

Assim, o produto turístico da região, deverá ser suportado por um esforço integrado de marketing 

e promoção assente nos seguintes pontos: 
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• um produto completo e diversificado, que integre as componentes de alojamento, 

restauração, animação e lazer; 

• um produto diferenciado, que se imponha pela sua identidade própria, baseada nas 

tradições de boa hospitalidade e gastronomia, no artesanato e ofícios, na cultura 

popular ou erudita, no folclore, na história e no clima; 

• uma articulação forte e efectiva entre as várias componentes do produto, de forma a 

oferecer propostas interessantes e enriquecidas de lazer e ocupação do tempo de 

estadia; 

• uma base regional do produto, assegurada através da colaboração do órgão regional de 

turismo, autarquias, operadores turísticos, hoteleiros, comerciantes e outras entidades 

envolvidas, que possam propor produtos concretos, atractivos e motivadores; 

• uma construção concertada e globalizante do produto turístico, identificando-se com a 

própria região e os seus agentes, e integrando todas as áreas susceptíveis de o 

completar, que vão desde o acesso a museus e a igrejas, até à sinalização e 

estacionamento, passando pelo comércio e serviços públicos; 

• uma promoção flexível e adequada, garantindo os fluxos turísticos necessários à 

rendibilização dos investimentos, não pondo em causa a qualidade e a preservação das 

riquezas naturais ou construídas em prol de um turismo sustentável. 

Particularmente relevante é, desta forma, a articulação, para a região, do desenvolvimento 

turístico com os planos de ordenamento do território, a aposta na formação - uma escola de 

hotelaria seria um elemento estruturante, a este nível -, a cooperação entre entidades públicas e 

privadas e o desenvolvimento empresarial,  

Em jeito de síntese/conclusão, pode-se dizer que são oito as abordagens que, no seu conjunto, 

e consideradas nas suas sinergias, respondem, no essencial, aos desafios apresentados da 

fileira turística regional: 

� Desenvolvimento da Oferta - Programa de promoção do investimento turístico, em 

particular das “tipologias”, das “categorias” e dos “conteúdos” que mais contribuam para 

o desenvolvimento turístico (ofertas de cinco estrelas, aparthotéis, ofertas nos centros 
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históricos, ofertas com facilidades para congressos e reuniões, ofertas vocacionadas 

para o cliente de golfe). Complementarmente associar também investimentos na área da 

animação turística (turismo activo), fundamentais para garantir a sustentabilidade da 

operação turística na Península de Setúbal. 

� Requalificação dos Eixos Ribeirinhos do Tejo, Sado e Atlântico, como condição 

indispensável da aposta num desenvolvimento sustentado do turismo costeiro e 

ambiental. 

� Promoção da Procura - Programa de promoção turística, que envolva o tecido 

económico e as instituições da Península, dirigida aos nossos principais mercados 

(Portugal e Espanha) e numa lógica de produtos turísticos, incluindo a produção de 

edições, participação em feiras e eventos relacionados com o sector, apoio logístico à 

realização de workshops e acções “porta-a-porta”. 

� Estratégia Territorial - A promoção turística na Península de Setúbal, de acordo com as 

características dos mercados alvo e com a necessidade de apresentar “massa crítica” e 

dimensão de oferta suficientemente expressiva, deve considerar uma estratégia 

promocional que considere quer Lisboa, quer o litoral alentejano como parceiros 

privilegiados. 

� Coordenação e Ampliação das Parcerias - Apenas uma extensa rede de parcerias, 

envolvendo a Península de Setúbal, e considerando quer o sector turístico regional 

(hotelaria, agentes de viagens, rent a car, animação turística, campismo e restauração), 

quer o sector público, pode tornar eficaz uma estratégia de desenvolvimento turístico. A 

melhoria das acessibilidades às áreas turísticas constitui, neste quadro, um exemplo de 

uma questão fundamental para o desenvolvimento integrado e sustentado da fileira 

turística na Península. 

� Coordenação e Promoção Efectivas dos Investimentos com Dimensão Turística - Deve 

considerar-se a possibilidade de promover o conteúdo, a dimensão e o potencial turístico 

(de forma coordenada) de alguns investimentos com grande impacte no território da 

Região (ex: Polis da Caparica e de Setúbal). 
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� Programa Regional de Promoção de Eventos - No contexto da promoção turística da 

Península, deve incluir-se um conjunto particular de acções dirigidas à promoção 

integrada dos seus principais eventos culturais (Festa do Teatro de Almada, SeixalJazz, 

Cantigas do Maio, Festroia, FIAR, etc.). 

� Programa Regional de Formação Profissional - A constituição de um lobby regional, 

interveniente e operacional, com o objectivo da criação e instalação da Escola de 

Hotelaria e Turismo de Setúbal e da sua coordenação com outras iniciativas neste 

domínio, com o Centro de Formação Profissional da ARESP (Almada) e diversas acções 

de formação para activos. 

6.11. Programa de Dinamização do Sector Primário e Valorização do Espaço Rústico 

Dinamização do Sector Primário 

A importância do sector agrícola e pesqueiro na Península de Setúbal vai muito além da 

consideração do seu peso na estrutura regional do VAB e do emprego tem a ver, 

nomeadamente, com a forma como os espaços rurais e urbanos se encontram estruturados e 

articulados, com modos de vida e valores culturais e com o próprio desenrolar do processo de 

desenvolvimento da região. O entendimento dos meios rurais e pesqueiros não se esgota, por 

isso, na mera actividade agrícola e pesqueira, nem admite fronteiras dicotómicas com os 

espaços urbanos, florestais e ribeirinhos/marítimos, devendo ser, nesta medida, objecto de 

integração harmoniosa com os valores ambientais, paisagísticos e patrimoniais fundamentais. 

Neste desejável contexto de articulação efectiva, em primeiro lugar, entre actividades agrícolas, 

florestais e turísticas, importa apostar, no reforço da competitividade da agricultura, 

sustentando-se o crescimento da sua produtividade, que deverá passar, entre outros aspectos, 

por: 

� Um reforço da competitividade das produções em que a PS dispõe de vantagens 

competitivas (vitivinicultura, hortofruticultura, floricultura, silvicultura - pinho, resina e 

cortiça), alargando-se cadeias de valor, por uma aposta sustentada na modernização da 

produção, na distribuição e logística e na investigação & desenvolvimento. 
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� Uma articulação eficaz entre ensino, investigação e formação profissional de activos 

agrícolas e florestais, tendo em atenção a sustentação de novos factores competitivos 

(qualidade, inovação, marketing, gestão e organização) e a formação de 

empreendedores, potenciando o rejuvenescimento e a modernização do sector. 

� Uma promoção efectiva de sinergias entre sectores privado e público, formação e 

concentração de competências técnicas e científicas e reforço da organização para fazer 

face aos mercados, internacional e doméstico. 

� Uma sensibilização dos agricultores sobre boas práticas agrícolas e florestais, 

interiorizando/integrando as questões associadas às novas modalidades da gestão 

ambiental. 

No tocante à actividade pesqueira, e sob o mesmo princípio de integração harmoniosa entre 

recursos produtivos, humanos, ambientais, paisagísticos e patrimoniais, potenciando sinergias 

com outras actividades, como, designadamente, o turismo, importará, neste quadro, promover o 

desenvolvimento da cadeia de valor do sector: 

� Pela preservação da qualidade das águas costeiras e dos estuários e da diversidade e 

sustentabilidade do pescado,  

� pelo apetrechamento e modernização técnica e inovação, alicerçados na formação, 

rejuvenescimento e novas formas de organização da classe empresarial;  

� Pela aposta na distribuição e logística, facilitando-se a ligação da actividade aos 

mercados e, em particular, à indústria transformadora. 

Valorização do Espaço Rústico 

Para além da sua componente de dinamização da actividade económica no sector primário, este 

programa integra uma dimensão de desenvolvimento do espaço rústico que se apoia em Ideias 

Mobilizadoras que possuem como acções base para a sua implementação a articulação do meio 

rústico com o meio urbano, procurando atingir um desenvolvimento ambientalmente sustentável, 

a promoção de um adequado uso do solo, especificando os parâmetros urbanísticos que devem 

ser aplicados no espaço rústico e também a promoção da imagem de marca e denominação de 



 

 

 

             

77 

origem dos produtos da Península de Setúbal. Estas Ideias Mobilizadoras estruturam-se e 

definem-se da seguinte forma: 

1. Medidas de preservação dos espaços rústicos 

� Definição de modelos de ocupação do espaço rústico para os diferentes espaços 

territoriais, estabilizadores dos seus usos e da sua viabilidade socio-económica e 

respectivos parâmetros territoriais, reconhecendo as necessidades de infraestruturação 

próprias do espaço rústico, a constituição de explorações viáveis e a estabilização da 

sua compartimentação e usos. 

2. Medidas de dinamização de actividades económicas sustentáveis 

� Criação de apoios financeiros e logísticos para as práticas de cultivo biológicas e/ou 

tradicionais. 

� Criação de apoio financeiros aos defesos no sector das pescas 

� Promoção de incentivos para os jovens empresários com actividades relacionadas com 

o sector primário (excepto indústrias extractivas e agricultura industrial). 

� Implementação de uma rede de escolas de artes e ofícios (onde se reforce o ensino das 

actividades tradicionais relacionadas com as actividades do sector primário). 

� Promoção da imagem de marca e da denominação de origem dos produtos. 

� Incentivo de utilização de tecnologias de ponta que minimizem o impacto das actividades 

na paisagem e ambiente e ampliem o valor acrescentado, e incentivo do estudo e 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

3. Criação da Rede de Gestão Integrada dos Espaços Naturais 

Uma parte substancial dos solos da PS é abrangida por medidas legais de conservação da 

natureza e do ambiente, nacionais e internacionais. Existem importantes manchas de floresta 

com elevado valor biológico, económico e recreativo e uma grande parte dos terrenos 

abrangidos pertence a particulares e o Estado não dispõe de meios financeiros para adquirir ou 

gerir esses terrenos.  
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 A criação de uma rede de Gestão Integrada dos Espaços Naturais é uma medida essencial para 

envolver os agentes económicos locais, públicos e privados, incentivando-os à manutenção, 

gestão e renovação destes espaços. É igualmente um instrumento fundamental para o sucesso 

de uma gestão integrada do património natural da Península, de forma a promover e a 

compatibilizar os usos múltiplos (alguns deles à partida antagónicos sem uma gestão adequada 

dos bens e serviços proporcionados/produzidos por esse património. Para a sua concretização, 

torna-se necessário: 

� Cartografar todas as áreas naturais da Península, definindo e actualizando os 

respectivos perímetros viáveis dos pontos de vista biofísico, económico, social e 

ambiental; 

� Classificar todo o espaço natural segundo uma óptica integrada de uso sustentável que 

considere os critérios de conservação nacionais e internacionais, as necessidades da 

gestão e manutenção da biodiversidade que os espaços contêm e a definição dos usos 

sustentáveis que os agentes e as populações podem fazer deles; 

� Criar Centros de Interpretação nas principais áreas protegidas: são estruturas 

fundamentais para promover e monitorizar o uso sustentável dos valores patrimoniais 

protegidos.  

Esta Rede terá de ser gerida por um órgão composto por representantes dos vários interesses, 

associados aos vários usos, públicos e privados. Os proprietários deverão declarar 

voluntariamente a sua vontade em participarem na Rede de Gestão Integrada.  

Como instrumentos de gestão salientam-se: 

� a aplicação do princípio da perequação, que estabelece o pagamento de uma 

remuneração monetária compensatória ao proprietário, pelo facto de ele ter prescindido 

do direito de uso privado da sua propriedade em favor de um direito de uso público; 

� a implementação de pacotes de turismo sustentável com actividades transversais e de 

uma rede de serviços de apoio técnico ao bom funcionamento do mesmo (ver a medida 

da Rede Museológica); 

� a implementação das medidas agro-ambientais.  
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Como instrumentos de penalização salientam-se: 

� o afastamento do proprietário não cumpridor dos princípios definidos no âmbito da Rede 

de gestão integrada; 

� a obrigatoriedade na devolução das verbas adiantadas ao abrigo do princípio da 

perequação.  

Com este Programa prevê-se uma maior eficácia na conservação dos espaços naturais, 

principalmente porque: 

• se dá a oportunidade aos agentes locais, privados e públicos, de participarem 

voluntariamente nas actividades de gestão da conservação (em vez de os afastar, como tem 

sido feito), envolvendo-os e responsabilizando-os simultaneamente pelas suas acções; 

• se definem mais claramente, para os vários espaços, os tipos de uso que a sociedade deles 

pode fazer. 

Este tipo de gestão integrada é muito mais eficaz para a conservação da biodiversidade do que 

tem sido a prática corrente de classificação das áreas, na medida em que as áreas naturais são 

vistas como parte de uma rede contínua e não como “ilhas”.  
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AANNEEXXOO  II  

LLIISSTTAA  DDEE  MMEEDDIIDDAASS  
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Medidas Descrição Sumária 

1 Planear  a gestão articulada dos portos da 

Área Metropolitana de Lisboa e do Porto de 

Sines  

Identificação das vocações específicas de cada porto e consequente afectação dos meios e recursos 

necessários à sua progressiva afirmação como plataforma portuária especializada, num contexto de 

complementaridade dos portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra. 

Integrar o Porto de Setúbal na rede nacional de logística.  

2. Promoção de realização de estudos para 

a melhoria das acessibilidades rodo-

ferroviárias aos portos 

Melhoria das condições de acessibilidade rodoviária e ferroviária através de acções articuladas com os 

projectos previstos nos PDM de Almada e Setúbal 

Elaboração de estudos que contribuam para a melhoria dos acessos rodoviários e ferroviários aos portos, em 

função dos diferentes tipos de tráfego e dos interlands que interessa potenciar. 

3. Promoção de estudos de localização de 

pla-taformas logísticas, in-tegradas no 

sistema logístico nacional. 

Identificação das áreas potencialmente vocacionadas para a criação de plataformas logísticas, nomeadamente 

na zona de Coina – na proximidade do pólo industrial aí existente – e em Setúbal/Mitrena. Realização do 

estudo para definir o perfil, delimitação exacta e articulação da plataforma da AML-Sul com outras plataformas 

logísticas menores. 

4. Identificação das funções da nova 

travessia do Tejo de acordo com as 

necessidades de transporte de passageiros 

e de mercadorias e da sua necessária 

articulação com o projecto da alta 

velocidade 

Melhoria, em termos nacionais e regionais, das condições de acessibilidade rodoviária e ferroviária – tanto 

ligeira como pesada - à Península.  

Assegurar uma boa ligação rodoviária e ferroviária à futura estação central de Lisboa 

Elaboração de estudos que contribuam para uma melhor definição da imprescindível articulação dos projectos 

previstos para a rede ferroviária nacional (tanto em bitola ibérica como em bitola europeia – alta velocidade) e a 

rede de metropolitano ou de eléctrico moderno a desenvolver na Península de Setúbal, assim como para 

identificação dos diferentes tipos de tráfego potenciais 

5. Promoção da organização e criação de 

serviços suburbanos e regionais, com reba-

timento na estação principal de Pinhal Novo 

Criação de um nó de interconexão de redes ferroviárias no Pinhal Novo, dotando a estação de Pinhal Novo das 

condições necessárias para desempenhar o papel de principal centro de interconexão do sistema de 

transportes no interior da Península de Setúbal (horários cadenciados a partir do Pinhal Novo). Estudo de 

identificação da tipologia de serviços em função das necessidades de transporte e dos projectos existentes ou 

em curso. 

6. Articulação da rede rodoviária 

internacional, nacional e regional visando a 

correspondente melhoria da acessi-bilidade 

rodoviária glo-bal da Península. 

� Assegurar as ligações rodoviárias da Península ao novo aeroporto 

� Construção do IC11 e da Ponte do Carregado. Completar o IC 13 (Anel de Coina) 

� IC3: Lanço Montijo/Porto Alto, IC3/A13: Almeirim/Porto Alto, IC11/A10: Lanço Carregado/IC3 (Porto Alto), 

IC11/A13: Santo Estêvão/Marateca (A2/A6) 

� IC20: Prolongamento para sul da Costa da Caparica até ao IC32, IC32: Ligação IC20 (nó do Funchalinho) 

/Coina (IC21) / CRIPS, IC32/EN377: Funchalinho/Trafaria, Variante à EN252 (Pinhal Novo), ER10-4: 

Lanço Praias do Sado/Zona Portuária 

� Construção do lanço Casas Amarelas/Alto da Guerra. Construção da ER 10 

� Criar acesso à A2 em Corroios; Construir varinate à EN 378 com ligação à EN 10 e Palmela a sul da A2 

(troço da ER 380) 
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Medidas Descrição Sumária 

7. Medidas visando a articulação das redes 

ferroviárias existentes e previstas visando a 

melhoria da acessibilidade ferroviária à 

Península 

� Assegurar ligações ferroviárias da Península ao novo aeroporto da OTA 

� Criação e organização de novos serviços em função da nova rede ferroviária, nomeadamente a partir da 

estação do Pinhal Novo. 

� Criação de uma ligação ferroviária dupla com Lisboa, quer através da rede actual após o fecho de malha 

entre Coina e o Pinhal Novo, quer pelo prolongamento até ao Pinhal Novo da futura linha norte-sul em 

bitola standard. 

� Pugnar pela ligação do TGV a Madrid, através de Badajoz com eventual atravessamento da PS e serviço 

ao polo logístico de Marateca-Pegões 

� Localização da Gare Cenrtral de Lisboa na Península de Setúbal 

8. Medidas de promoção da melhoria das 

ligações à Margem Norte  

� Execução de novas travessias no Tejo, nomeadamente entre Algés e a Trafaria e a montante do 

Carregado. 

� Estudo da viabilidade técnica e financeira de um serviço de metropolitano ligeiro entre o Pinhal Novo e o 

Montijo, com eventual ligação a Lisboa pela ponte Vasco da Gama. 

� Promoção da utilização dos transportes colectivos com o mesmo nível de qualidade qualquer que seja o 

modo de transporte colectivo utilizado. Desenvolvimento da diversificação modal através de acções de 

coordenação entre os operadores de transporte 

9. Medidas de promoção da melhoria das 

acessibilidades no Arco Ribei-rinho 

Integração de projectos de infra-estruturas e serviços que melhorem as acessibilidades e avaliação dos seus 

impactes. Conclusão da 1ª e 2ª fases do MST. Construção da ligação rodoviária Barreiro-Seixal, Construção da 

ligação rodoviária Moita-Montijo. Conclusão da construção da ligação ferroviária Coina-Pinhal Novo. Construir 

nova estação do comboio em Vale Flores. 

10. Articulação do Arco Ribeirinho com 

Setúbal 

Melhoria da articulação do Arco Ribeirinho com Setúbal através do reaproveitamento de infra-estruturas e 

melhoria dos serviços de transportes. Reaproveitamento do espaço canal da antiga ligação Montijo-Pinhal Novo 

para o desenvolvimento de um serviço com características urbanas / suburbanas. Implantação de integração 

tarifária (bilhete único urbano / suburbano) 

11. Melhoria da acessibilidade em trans-

portes colectivos às áreas de lazer e pontos 

de interesse turístico 

Reordenamento da circulação e do estacionamento nos acessos às praias e pontos de interesse turístico. 

Desenvolvimento e concretização de acções de melhoria das acessibilidades e promoção dos transportes 

colectivos, prolongamento do MST à Costa da Caparica. Completar da variante à Costa da Caparica. Completar 

da variante à EN10 e sua ligação com a via turística. Melhora a acessibilidade rodoviária ao concelho de 

Sesimbra. Reordenamento da circulação e do estacionamento e promoção de transportes colectivos (mini-bus 

e bicicleta) no Parque da Arrábida. Criação de um serviço combinado de ferris com um serviço especial de 

autocarros em Tróia, como alternativa eficaz à intenção de construir uma ligação rodoviária entre Setúbal e 

Tróia 

12. Promoção da multi-modalidade Desenvolvimento da articulação funcional e tarifária entre os vários modos de transporte. Elaboração de um 

plano de deslocações urbanas da Península de Setúbal. Criação de uma mesa de concertação entre DGTT, 

Câmaras Municipais e operadores de transporte. Desenvolvimento dos estudos conducentes à instituição de 

um bilhete de rede para cada subzona de transportes da Península de Setúbal. 
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Medidas Descrição Sumária 

13. Desenvolvimento de sistemas integrados 

Transporte individual / Transporte colectivo 

Promover a redução da utilização do TI nas deslocações quotidianas com a construção de parques dissuasores 

nas principais estações, terminais fluviais e nós de transportes colectivos; adopção de um sistema tarifário 

integrado entre estacionamento e TC. Criação de um serviço de ferries entre Algés e a Trafaria, substituindo 

assim o actualmente existente entre Cacilhas e o Cais do Sodré. 

14. Melhoria da atractividade do sistema 

transporte colectivo nas travessias do Tejo 

Reforço das carreiras fluviais entre Trafaria e Belém/Algés; redução dos tempos de atravessamento fluvial entre 

Barreiro e Lisboa; reformulação das coroas do passe intermodal entre as duas margens do Tejo; construção de 

rampas de acesso para TC à Praça da Portagem a partir da zona do viaduto do Pragal. 

Melhoramentos no terminal e pontões da Trafaria (mais parqueamento de viaturas e estrutura de apoio a 

pontões) e construção dos terminais e pontões, incluindo parqueamento de viaturas, de Miratejo (Seixal II) e 

Moita (Alhos Vedros) 

15. Favorecimento de uma utilização 

racional do Transporte Individual 

Introdução de sistema prioritário e bonificado para a travessia da Ponte 25 de Abril e Vasco da Gama, para 

veículos com ocupação igual ou superior a três passageiros. 

Implementação de um sistema selectivo de portagens que distinga os utilizadores mais frequentes dos 

ocasionais e os períodos de ponta dos restantes períodos do dia e da noite. 

Criar uma travessia gratuita no Tejo (Ponte 25 de Abril) 

16. Desenvolvimento da rede do MST Conclusão da 2ª e 3ª fases da rede MST e estudo do seu prolongamento até ao Montijo.  

Estudo do possível aproveitamento do espaço canal da antiga ferrovia entre o Pinhal Novo e o Montijo para 

utilização do MST. 

17. Observatório das novas travessias do 

Tejo 

Espaço de debate e avaliação de propostas relativas a novas travessias do Tejo 

Monitorização do desempenho das travessias já existentes 

18. Libertação do espaço público da 

presença maciça do automóvel 

Construção de parques de estacionamento nas áreas centrais e para residentes. 

Desenvolvimento de espaços e ruas pedonais nas áreas centrais. 

19. Prioridade à circulação dos TC nas 

zonas congestionadas e no acesso aos 

principais nós rodoviários 

Criação de corredores reservados a TC’s e de aproximação nos cruzamentos mais congestionamentos das 

redes rodoviárias primária e secundária. 

20. Integração funcional e tarifária entre os 

operadores de transportes dos vários 

centros urbanos e dos serviços suburbanos 

Desenvolvimento de bilhetes de rede e  integração tarifária (bilhete único urbano + ferrovia + suburbanos) 

21. Desenvolvimento de zonas de 

estacionamento tarifado nas zonas centrais 

Elaboração de estudos de reordenamento da circulação e do estacionamento e promoção de transportes 

alternativos (mini-bus, bicicletas). 

Promoção de zonas de estacionamento tarifado nas áreas centrais e de parques de estacionamento em 

estrutura edificada. 

22. Criação de serviços únicos de 

transportes colectivos nos subsistemas da 

Península 

Criação de serviços de transportes colectivos para os subsistemas urbanos Setúbal / Palmela e Montijo / 

Alcochete 
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Medidas Descrição Sumária 

23. Redução da sinistralidade rodoviária Redução da velocidade de circulação nas áreas urbanas (implantação de esquemas de moderação da 

circulação nas áreas residenciais).  

Melhoria da protecção da circulação de peões e bicicletas 

24. Pesquisa de Novas Origens de Água. Deverão ser prosseguidos os estudos hidrológicos e geológicos tendentes a determinar novas origens de água. 

As novas origens complementarão captações existentes e/ou substituirão aquelas cuja produtividade já não é 

rentável ou que se apresentam poluídas. 

25. Preservação das Origens de Água. Deverão ser estabelecidas regras rígidas para as captações de água, em termos de métodos e de quantidade 

de água captada, de forma a preservar a sua qualidade e quantidade. 

26. Reabilitação e Optimização dos 

Sistemas de Adução, Armazenamento e 

Distribuição. 

Manter actualizado o cadastro dos sistemas ou elaborá-lo, caso não exista. Com base no mesmo, estabelecer 

as necessárias acções de reabilitação e optimização. Salientam-se, como acções imediatas, a eliminação de 

ligações clandestinas, a instalação de contadores em pontos de abastecimento colectivo de bairros degradados 

e as ligações domiciliárias na recuperação deste tipo de bairros. 

27 Ampliação dos Sistemas existentes. A aprovação de Planos de Urbanização e de novas construções deverá ser antecedida da análise e simulação 

dos sistemas existentes, de forma a desenvolver atempadamente as infra-estruturas necessárias. 

28. Controlo dos Sistemas de 

Abastecimento. 

Programar, implementar e/ou melhorar os sistemas de monitorização e de controlo da qualidade da água, 

desde a produção até à distribuição. 

29. Elaboração de Planos de Emergência. Estruturar e implementar planos de emergência para o caso de avarias e interrupções nos sistemas de 

abastecimento de água, de forma a garantir os serviços mínimos. 

30. Formação Técnica Especializada dos 

Meios Humanos. 

Promover e assegurar a formação dos meios humanos. A melhoria da qualidade dos recursos humanos 

disponíveis é uma medida fundamental para o correcto funcionamento dos sistemas. 

31. Promoção de Acções de Esclarecimento. Deverão ser levadas a cabo acções de esclarecimento junto das populações e sectores económicos acerca do 

importante papel da água e da sua correcta gestão. Estas acções passam por promover debates nas escolas, 

clubes desportivos, centros comunitários da região, pela elaboração de panfletos a distribuir junto das 

populações, entre outras. 

32. Estabelecimento de um Sistema 

Tarifário. 

Deverá ser estabelecido um sistema tarifário equilibrado, que assegure os custos de investimento e exploração 

associados à construção e operação dos sistemas. Importa adoptar soluções que conduzam a tarifas que 

tenham em consideração o poder de compra das populações. Deverão ser adoptadas as soluções que 

conduzam a uma maior justiça e rigor nas tarifas a praticar, procurando uma harmonização do tarifário e 

regulamentos ao nível da PS. 

33. Reabilitação e Optimização dos 

Sistemas de Drenagem de Águas Residuais. 

Efectuar o levantamento dos sistemas de drenagem para correcção das anomalias e ajuste de caudais. Este 

levantamento deverá identificar o tipo de rede de drenagem, o material, a idade, a presença de águas residuais 

industriais e a existência de ETAR. Deverão ser substituídas as redes danificadas, alteradas as redes do tipo 

unitário para separativo, controladas as ligações clandestinas, etc.. 



 

 

 

             

85 

Medidas Descrição Sumária 

34. Reabilitação, Ampliação e Adequação 

dos Graus de Tratamento ao Meio Receptor 

das ETAR. 

Proceder ao levantamento das ETAR existentes, de modo a identificar faltas e anomalias. Deverão ser 

identificados os sistemas de drenagem afectos a cada estação de tratamento e os seus meios receptores.  

O tratamento das águas residuais deverá atender ao meio receptor. No caso da Península de Setúbal e 

segundo o D.L. nº 152/97, de 18 de Junho são de salientar os Esteiros dos estuários do Tejo e Sado, as lagoas 

e as descargas no mar em zonas balneares. 

Para esta medida terão de ser caracterizados os processos de tratamento, avaliadas as suas eficiências e 

instalados os processos de tratamento necessários. 

35. Ampliação dos Sistemas existentes A aprovação de Planos de Urbanização e de novas construções deverá ser antecedida da análise e simulação 

dos sistemas existentes, de forma a construir atempadamente as infra-estruturas necessárias. 

36. Controlo dos Sistemas. Programar, implementar e/ou melhorar os sistemas de monitorização, dando especial atenção às ligações 

clandestinas, à descarga de águas residuais industriais nas redes urbanas e à qualidade dos efluentes tratados. 

37. Elaboração de Planos de Emergência. Elaborar planos de emergência para o caso de avarias e interrupções nos sistemas de drenagem e tratamento 

de águas residuais, com vista a garantir os serviços mínimos. 

38. Formação Técnica Especializada dos 

Meios Humanos 

Promover e assegurar a formação dos meios humanos. A melhoria da qualidade dos recursos humanos 

disponíveis é uma medida fundamental para o correcto funcionamento dos sistemas. 

39. Estabelecimento de um Sistema 

Tarifário. 

Deverá ser estabelecido um sistema tarifário equilibrado, que tome em conta os custos de investimento e de 

exploração associados à construção e operação dos sistemas. Importa adoptar soluções que conduzam a 

tarifas que tenham em consideração o poder de compra das populações. Deverão ser adoptadas as soluções 

que conduzam a uma maior justiça e rigor nas tarifas a praticar, procurando uma harmonização do tarifário e 

regulamentos ao nível da PS. 

40. Promover a Reutilização das Águas 

Residuais 

Desenvolver os estudos necessários com vista à reutilização das águas residuais. Estes estudos deverão 

abordar a viabilidade técnica e económica da reutilização e definir as acções necessárias para a instalação das 

infra-estruturas correspondentes. Esta medida proporcionará reduções significativas nas necessidades de água 

com qualidade para consumo público, compensando os investimentos a realizar e os respectivos custos de 

exploração das infra-estruturas. 

Os efluentes poderão ser reutilizados na rega de áreas para recreio e lazer, lavagem de sanitários públicos, 

unidades industriais, lavagem de ruas e veículos, combate a incêndio, alimentação de autoclismos em redes 

prediais, entre outros. 

41. Optimização dos Sistemas de Remoção 

e Transporte a Destino Final. 

Deverão ser levantados os sistemas de recolha e calculados os seus custos de exploração. Caracterizados os 

sistemas deverão ser estudadas alternativas com vista à redução do custo global de funcionamento e dos 

tempos de remoção. 

42. Generalizar a Remoção Selectiva, 

promoven-do a Redução, Recicla-gem e 

Reutilização. 

Deverá ser estudada a criação e o reforço de alternativas de redução, reciclagem e reutilização dos resíduos 

sólidos urbanos, com base no conceito de gestão integrada, que passam por estabelecer ligações com 

entidades recicladoras, com vista a que elas próprias procedam à remoção dos resíduos como o vidro, papel, 

embalagens, etc.; aumentar a rede de ecopontos e a sua periodicidade de descarga, e estudar e implementar, a 

triagem na fonte. 
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43. Redução da Produção de RSU. Redução da quantidade e/ou perigosidade dos resíduos através de acções, das quais se destacam a utilização 

de matérias-primas sem ou com menor quantidade possível de elementos poluentes; a modificação do 

processo produtivo, aplicado principalmente à indústria; a substituição ou modificação dos produtos por outros 

ambientalmente mais compatíveis e a reutilização dos RSU, em particular dos resíduos de embalagens. 

44. Estabelecer Locais para Deposição de 

Resíduos Inertes e Não Valorizáveis. 

Criar zonas para deposição dos entulhos em aterros até que sejam desenvolvidas técnicas para a sua triagem e 

recuperação. 

A nível da Legislação, qualquer licença de construção deverá ser acompanhada com a indicação do local onde 

serão descarregados os entulhos, para futura fiscalização. 

45. Formação Técnica Especializada dos 

Meios Humanos. 

Promover e assegurar a formação dos meios humanos. A melhoria da qualidade dos recursos humanos 

disponíveis é uma medida fundamental para o correcto funcionamento dos sistemas. 

46. Promoção de Acções de Esclarecimento. Promover acções de esclarecimento junto dos cidadãos e dos sectores económicos, com vista à redução, 

reciclagem e reutilização de resíduos. Dever-se-á actuar junto das escolas, colectividades, principais unidades 

industriais, etc.. 

Estas acções são fundamentais para conseguir a confiança das populações, facultando-lhes o esclarecimento 

das situações, distinguindo lixeiras de aterros sanitários, mitigando sensações de imposição e substituindo a 

ideia de vitimização. 

Caso se avance com a triagem na fonte, deverão realizar-se campanhas de comunicação que incentivem a 

deposição separada dos papéis, embalagens, vidros e resíduos orgânicos, em cada casa. 

47. Estabelecimento de Taxas e Tarifas. Deverá ser estabelecido um sistema tarifário equilibrado, que tome em conta os custos de investimento e 

exploração associados à construção e operação dos sistemas. Importa adoptar soluções que conduzam a 

tarifas que tenham em consideração o poder de compra das populações. Deverão ser adoptadas as soluções 

que conduzam a uma maior justiça e rigor nas tarifas a praticar, procurando uma harmonização do tarifário e 

regulamentos ao nível da PS. 

48. Conclusão dos Planos Hidrográficos da 

Bacia do Tejo e do Sado  

Reivindicar a conclusão destes planos fundamentais, para a protecção das bacias e definição dos respectivos 

usos 

49. Reforma administrativa com vista à 

aplicação eficaz local da política de 

planeamento sustentável.  

Com o objectivo de promover o reagrupamento das competências em matéria de decisão sobre aspectos que 

afectem o ar, solos e recursos naturais, actualmente espalhadas por ministérios, institutos, juntas e outros 

organismos deve-se promover uma reforma administrativa que permitirá, nomeadamente, simplificar e clarificar 

os circuitos de decisão, informação e de diálogo entre os agentes directamente envolvidos na formulação e na 

aplicação do planeamento sustentável; coordenar transversalmente todos os órgãos de decisão, cujas 

competências tenham impacte no processo de planeamento sustentável; incentivar a criação de uma espécie 

de pacto social de actuação entre todos os agentes, públicos e privados, nacionais e locais, cujas decisões 

afectem, directa e indirectamente, as questões ambientais, por forma a discutir e a incentivar novas formas de 

decisão e de actuação, mais amigas do ambiente.   
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50. Aplicação eficaz do princípio do poluidor-

pagador  

Consignado nos regulamentos sobre Ambiente da UE e na Lei de Bases do Ambiente. Não foi regulamentado. 

É considerado como um dos instrumentos económicos mais eficazes para incentivar os poluidores a adoptarem 

tecnologias poupadoras do ambiente. Esta medida não exclui outras, que obriguem os poluidores ao tratamento 

efectivo dos seus efluentes. 

51. Criação de um Observatório da Água 

para a Península de Setúbal  

O Observatório terá como tarefa principal a criação, implementação e gestão de um sistema estatístico 

integrado para a PS, que permita controlar a oferta e a procura de água a partir do aquífero e a qualidade das 

águas de superfície e as costeiras, para os diferentes usos. No caso do aquífero, deverá controlar as captações 

para os vários fins, produzir indicadores de alerta e construir circuitos de transmissão de informação eficazes, 

que permitam informar as autoridades competentes a tempo de poderem desencadear as acções preventivas 

necessárias, sempre que tais indicadores sejam alcançados. No caso das linhas de água e águas costeiras, 

deverá produzir/concentrar toda a informação relativa a parâmetros de qualidade da água, por tipo de usos. 

Deverá igualmente fazer o inventário de todos os efluentes (domésticos, industriais, pecuários e com origem 

difusa), organizados por origem, volume de caudal e respectiva composição, por tipo de elementos e mantê-lo 

actualizado. Deverá igualmente fornecer séries estatísticas e indicadores de quantificação e de qualificação dos 

efluentes e das águas, elaborar estudos e divulgar conclusões às autoridades responsáveis, agentes 

económicos, associações e população em geral. Este Observatório será o suporte técnico à implementação de 

algumas medidas. 

52. Elaboração de uma Carta de Riscos de 

Ocorrência de Processos de Instabilidade 

Geotécnica e Hídrica  

Este é um instrumento importante para a identificação das áreas, cuja ocupação possa acarretar riscos, com 

várias origens, agrupados segundo uma escala hierarquizada de risco, quer para as populações quer para os 

respectivos equipamentos. Deverá identificar as áreas de risco potencial à ocorrência de processos de 

instabilidade geotécnica e hídrica, classificando-as por grau de risco, proibindo edificações e equipamentos em 

áreas de risco elevado e ponderar a necessidade de se tomarem medidas de relocalização e realojamento nas 

zonas com maior risco potencial. 

53. Concretização do Plano Florestal 

Nacional e Regional 

Plano Sectorial: deverá ser feita a actualização dos cadastros, privilegiando a definição das zonas florestais e 

de montado, que sejam consideradas estratégicas e insubstituíveis para o país.    

54. Concretização dos Planos de 

Ordenamento para as áreas que estão 

protegidas e Elaboração dos projectos dos 

Cen-tros de Interpretação 

Os planos referidos são obrigatórios para as Reservas e Parques Naturais; definem a política de preservação e 

conservação que se pretende aplicar, definindo os usos do solo e condições para a sua alteração, 

hierarquizados segundo os valores patrimoniais em causa. Os Centros de Interpretação são estruturas 

fundamentais para a conservação e o uso sustentável dos valores patrimoniais protegidos, devendo-se definir e 

regulamentar  a sua implementação. 

55. Definição e criação de uma Rede de 

Gestão Integrada dos Espaços Naturais, dos 

respectivos órgãos e instrumentos de 

gestão. 

Criar um instrumento fundamental para o sucesso de uma gestão integrada do património natural da Península, 

de forma a promover e a compatibilizar os usos múltiplos que a sociedade em geral pode fazer dos bens e 

serviços proporcionados/produzidos por esse património. Para a sua concretização, torna-se necessário 

cartografar todas as áreas naturais da Península, definindo e actualizando os respectivos perímetros; classificar 

todo o espaço natural segundo uma óptica integrada de uso sustentável que inclua os critérios de conservação 

nacionais e internacionais, as necessidades da gestão e manutenção da biodiversidade que os espaços contêm 

e a definição dos usos sustentáveis que os agentes e as populações podem fazer deles. Esta Rede terá de ser 

gerido por um órgão que seja integrado por representantes dos vários interesses, associados aos vários usos. 

Os instrumentos de gestão deverão ser de dois tipos: instrumentos de aplicação e incentivo à aplicação das 

medidas de gestão; instrumentos de penalização pelo não cumprimento das medidas de gestão. 
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56. Regulamentação da aplicação do 

Princípio da Perequação previsto na Lei do 

Ordenamento do Território 

É um instrumento económico de incentivo fundamental para a aplicação mais eficaz da política de 

desenvolvimento sustentável em geral e das políticas de preservação e conservação do património natural e 

paisagístico, em particular. Estabelece o pagamento de uma remuneração monetária a um proprietário, pelo 

facto de se ter prescindido do direito de uso privado da sua propriedade em favor de um direito de uso público.   

57. Controlar as activi-dades das 

explorações de inertes, aplicando o Princípio 

do Poluidor-Pagador 

Instrumento económico que tem como principal objectivo a internalização de uma  parte um custo ambiental 

gerado no âmbito do processo de extracção e que até hoje tem vindo a ser exclusivamente suportado pela 

sociedade. 

58. Divulgar e incentivar os agentes 

económicos locais ligados ao sector primário 

a adoptarem estratégias integradas de 

exploração agro-pecuario piscícolo-

ambientais,  

A defesa pro-activa do património natural e da paisagem agro-ambiental da península só se tornarão uma 

realidade produtiva do ponto de vista ambiental, económico e social, se nela se envolverem os agentes locais. 

Este envolvimento pode ser feito adoptando/mantendo práticas agro-pecuário-piscícola apoiadas na diversidade 

e no potencial dos recursos da Península, na preservação do ambiente e paisagem, atentas às exigências de 

qualidade dos consumidores, nacionais e estrangeiros. Tal só poderá ser feito, informando e apoiando 

financeira e tecnicamente, de forma continuada, os agentes locais que queiram aderir aos programas agro-

ambientais. Os meios económicos disponíveis através dos Regulamentos CEE 2078/92, CE 2079/92, CEE 

2080/92, 2081/92, 2082/92, CE 1257/99 e 1259/99 são manifestamente insuficientes para pretenderem 

provarem a vontade da UE abandonar o modelo de desenvolvimento produtivo assente na produção intensiva e 

industrializada e na competitividade pelos custos, substituindo-o por um outro baseado nos princípios da 

sustentabilidade.  

59. Criar um regime do tipo concessão para 

as áreas de matas e de floresta que são 

actual-mente usados pelas po-pulações para 

recreio e lazer 

A limpeza e manutenção ambiental da floresta na PS e no país em geral, constitui um grave problema com que 

se debatem os proprietários e as autarquias, quando estes espaços são utilizados pela população em geral 

para recreio e lazer. Com esta medida pretende-se sugerir uma forma de criar uma estrutura de intervenção 

activa, integrada e técnico/financeiramente sustentável a médio e longo prazos. Nesta estrutura, participariam 

os agentes directamente envolvidos (proprietários e autarquias) e os concessionários. Esta participação deve 

acompanhar todas as fases de definição, implementação e gestão do projecto. 

60. Controlar os acessos às áreas mais 

sensíveis do Parque Natural da Arrábida 

Definir um regime de acesso controlado baseado em impedir o tráfego individual de passagem; se não existirem 

alternativas rodoviárias, elas devem ser criadas, para desviar este tipo de tráfego e consideradas na estratégia 

definida pela Equipa das Infra-Estruturas; criar uma mini rede de  transportes públicos sustentáveis, apoiada em 

serviços de divulgação/informação das características do Parque (guias), que permita o acesso controlado das 

populações, em número e frequência; propiciar práticas de transporte alternativas: a pé, bicicleta, cavalo, burro,  

carroças.  

61. Programa “A Rua é a nossa Casa” Requalificação integradora dos Ambientes urbanos e peri-urbanos, criando um programa que promova a 

limpeza e requalificação dos espaços e das habitações sustentável no tempo; criação, recuperação e devolução 

dos espaços de lazer exteriores para a fruição das populações (praças, ruas, jardins e espaços verdes em 

geral) e a prática de desporto; estruturação de espaços para acolherem novas actividades económicas 

sustentáveis, como as ligadas às actividades culturais, comerciais, de lazer, de serviços ligados ao turismo 

sustentável; requalificação de espaços interiores que propiciem o encontro das populações para cultura e lazer. 
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62. Criação de um Centro de Qualidade do 

Ar 

Estrutura que deve ter como principal objectivo a elaboração e montagem de uma rede de avaliação de 

qualidade do ar e a criação de uma estrutura de controle e gestão sustentável no tempo e integrada, dos 

parâmetros de qualidade do ar, segundo as normas definidas pela UE. O Centro de Qualidade do Ar deverá 

estar igualmente vocacionado para a elaboração de planos de avaliação e de gestão sectorialmente integrados, 

dado que os principais focos de origem de poluição aérea têm origem industrial e rodoviária. Logo, a gestão 

eficaz da qualidade do ar dependerá directamente das políticas de transportes, das políticas de ordenamento 

(localização das áreas industriais; tipo de actividades industriais) e das normas de regulação ambiental que se 

exijam às empresas, quer às que já existem quer às que se vierem a instalar.  

63. Reivindicar e adoptar estratégias que 

defendam uma política de transportes 

públicos eficaz, quer para o interior da PS 

quer para a AML , e promovam os meios de 

transporte sustentáveis.   

Não é possível implementar uma política de qualidade do ar sem desperdício de recursos públicos e privados, 

que não passe por uma política de transportes ambiental e socialmente sustentável. Principalmente numa zona 

sujeita a tantas pressões do crescimento como esta é. Algumas importantes infra-estruturas básicas foram já 

implementadas ou estão na fase de projecto, no âmbito da AML (metro, linha férrea). Falta organizar e 

implementar uma rede integrada de transportes dentro da PS que dê melhor resposta, pelo menos, às 

necessidades das populações ao longo dos corredores centrais e que constitua uma alternativa eficaz ao 

transporte privado,  para os movimentos pendulares no verão, por causa das praias. Outras vias alternativas 

devem ser incentivadas e estruturadas, nomeadamente as que privilegiam a via marinha e ribeirinha e melhor 

conjugadas com a rede de acessibilidades à AML. A localização da PS em termos do litoral, dos estuários e de 

infra-estruturas portuárias, sugere claramente o enorme potencial de transporte destas vias, de população 

(incluindo o turismo) e de mercadorias. Igualmente devem ser privilegiados os meios de transporte sustentáveis: 

veículos eléctricos e a gás; bicicletas. 

64. Fortalecimento de uma rede urbana 

coesa e complementar 

Reforço e qualificação do sistema urbano regional. Promoção de novas centralidades metropolitanas – 

Definição da hierarquia das áreas urbanas centrais. Especialização funcional dos centros urbanos. 

Consolidação dos núcleos urbanos existentes e estabilização dos seus perímetros. 

Elaboração de Planos (PU e PP) e Projectos para áreas específicas dos núcleos urbanos e de áreas de 

expansão, para valorizar os espaços exteriores e equipamentos colectivos associados. 

65. Requalificação dos aglomerados 

urbanos consolidados 

Reabilitação urbana – Planos de Salvaguarda e Valorização dos núcleos antigos dos centros urbanos e 

Programas de apoio à conservação e reabilitação de edifícios. 

Qualificar e diversificar a rede viária urbana e a oferta de estacionamento, associado a uma rede de transportes 

públicos composta e articulada por diferentes modos de transporte (fluvial, rodoviário e ferroviário). 

Qualificação de espaço público e promoção da imagem urbana - Implementar projectos de arranjos 

paisagísticos e de arte pública, especialmente em espaços sub equipados e degradados. 

66. Requalificação e revitalização das áreas 

suburbanas e áreas críticas 

Concretização de obras de infra-estruturação prioritária de áreas urbanizáveis faseadas e programadas ou 

colmatação de áreas urbanas existentes no interior de perímetros urbanos definidos - Programas de habitação 

e equipamentos públicos associados. 

Elaboração e implementação de planos de reabilitação e qualificação dos subúrbios na sua vertente urbana, 

social e económica. 

Servir esses locais por uma rede de transporte público eficiente e eficaz. 
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67. Integração urbana e social de grupos 

desfavorecidos 

Ordenamento, alargamento e qualificação das redes de equipamentos dirigidos a grupos de risco. 

Qualificação da habitação – Programa especial de habitação (afectação de espaços para equipamentos, 

espaço público e actividades de apoio local) – PER 

Promoção do exercício da cidadania. 

68. Relocalização de actividades e ordena-

mento de novas áreas industriais 

Acções de relocalização de actividades económicas industriais e de armazenagem por razões ambientais e 

urbanísticas.  

Elaboração de programas de incentivo ao estabelecimento de actividades económicas e de entidades em 

determinados locais de acordo com o seu âmbito de acção. Criar várias pequenas áreas industriais e de 

armazenagem e respectivos serviços. 

69. Coordenação da renovação e expansão 

urbana, a nível intermunicipal 

Definir os limiares e limites máximos das capacidades dos espaços urbanos e urbanizáveis em equilíbrio com o 

espaço envolvente não urbano e de acordo com as capacidades das infra-estruturas e dos equipamentos. 

Garantir a continuidade do ordenamento e a coerência das condicionantes nas zonas de transição inter-

municipal. 

70. Requalificação de áreas turísticas e de 

segunda residência 

Projectos e acções de reordenamento, infra-estruturas e equipamentos de áreas turísticas e de segunda 

residência. 

Implementar modelos de gestão municipal que reduzam os encargos das Autarquias na infra-estruturação e 

manutenção destes locais, caracterizados por grandes períodos de ponta. 

(Articular com a Medida 81, que está inserida nas Medidas de nível local/municipal relativas aos usos do solo) 

71. Articulação do meio rural com o sistema 

urbano regional 

 

Fomentar a criação de uma rede coesa de equipamentos e serviços, que abranjam não só os espaços urbanos 

mas também os espaços rurais. 

Elaboração de um Programa de valorização do meio rural (habitação rural, valorização da agricultura biológica, 

contenção de estufas, valorização das frentes urbanas em contacto com o espaço rural, contenção dos 

perímetros urbanos). 

72. Promover o desenvolvimento de activi-

dades económicas rentáveis e sustentáveis 

Incentivar a utilização de práticas de produção agrícola rentáveis e adequadas ao meio ambiente com rigoroso 

controlo das escorrências e águas de infiltração contaminadas. 

Articular o espaço rural com as actividades turística, comercial e de recreio e lazer (por exemplo: floresta de 

usos múltiplos, agro-turismo, turismo rural). 

Incentivar a actividade pesqueira, em particular as práticas de pesca artesanal.  

Implementar no espaço rural locais de ensino de certas práticas tradicionais (Escolas de Artes e Ofícios). 

73. Promover um adequado uso do solo Parametrização do espaço rural (especificar parâmetros urbanísticos e de infra-estruturas) 

Adequar os locais de produção agrícola biológica às características pedológicas e naturais dos sítios. 

74. Promoção da imagem de marca e da 

denominação de origem dos produtos 

Promover no seio do espaço rural (integrado em operações de agro-turismo ou não) a produção dos produtos 

regionais de qualidade (por exemplo: flores, cebola, queijo, vinho, maça riscadinha) 

75. Actuação visando um espaço rural 

ambientalmente sustentável 

Programa que valorize os aspectos ambientais, contribuindo para a valorização e protecção dos espaços com 

elevado interesse ecológico e ajudando a restabelecer o equilíbrio nos espaços já em degradação ambiental. 

(exemplos: combate às espécies exóticas infestantes, introdução de espécies arbóreas que diversifiquem a 

flora, remoção de resíduos sólidos contaminantes, eliminação de focos de poluição - esgotos não tratados) 
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76. Novas formas e instrumentos de gestão 

do território 
Incentivo do planeamento e gestão estratégicos permanentes e de novos processos de gestão e 

contratualização urbanística – Coordenação intermunicipal de administração urbanística. 

Recurso às novas tecnologias de informação apoiado em sistema de monitorização e acção contínua. 

77. Revisão dos instrumentos de pla-

neamento territorial 
Revisão e/ou elaboração de PMOT/PIOT (atendendo à vocação e ocupação do solo e às necessárias 

articulações internas e externasespecialmente em áreas vitais e em áreas envolventes à REM – 

Compatibilização em suporte digital da cartografia da RAN, da REN e do Domínio Hídrico para toda a 

Península. 

Actualização das Plantas Cadastrais e sua articulação com os instrumentos de gestão do território – 

Implementação de Sistemas de Informação Geográfica. 

Harmonização dos regimes de uso do solo, de utilização das áreas de construção e de conservação urbana – 

Elaboração de um regulamento-base municipal de urbanização e construção. 

Harmonização dos regulamentos municipais de taxas e licenças - Estabelecimento de critérios e algoritmos de 

cálculo comuns a nível intermunicipal. 

Esquemas eficazes para uma efectiva recuperação das mais-valias. 

(Articular com a medida 82, que está inserida nas Medidas de nível local/municipal relativas aos usos do solo) 

78. Reabilitação das áreas de génese ilegal Avaliar as necessidades de infra-estruturação das áreas urbanas de génese ilegal (saneamento, recolha de 

resíduos sólidos, rede viária, áreas de recreio, lazer e verde urbano, equipamentos de proximidade) e sua 

articulação funcional com o território. 

79. Requalificação e revitalização das áreas 

suburbanas e áreas críticas 

Elaboração e implementação de planos de ocupação e regulamentos específicos para áreas com riscos 

naturais. 

Impedir a ocorrência de áreas de construção/ocupação dispersa. 

Produção e revitalização de espaço exterior público. Criação de espaços e edifícios simbólicos (intervenção no 

espaço público central) 

Programas de realojamento e qualificação urbana. Recuperação e reabilitação de habitação degradada para 

aquisição e arrendamento 

80. Programas de re-conversão e desenvol-

vimento para as áreas territoriais 

estratégicas 

Definição de programas de reconversão e desenvolvimento para as áreas territoriais estratégicas, incluindo as 

industriais a reconverter. Implementar uma grande componente de espaços e equipamentos públicos associado 

ao conceito de Património Industrial. 

81. Requalificação de áreas turísticas e de 

segunda residência 

Promoção de pequenos empreendimentos de qualidade para segunda residência associados a estruturas 

urbanas existentes. 

Qualificação da frente atlântica da Costa da Caparica, praias urbanas e naturalizadas.   

Qualificar as AUGI´s. 
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82. Revisão dos PMOT Definição dos regimes urbanísticos para novos usos de solo (Áreas de logística (micro e macro), parques de 

indústrias, armazenagem e serviços, parques de escritórios, parques temáticos, complexos turísticos, …) – 

Criação de um Gabinete de Apoio Técnico Intermunicipal. 

Definição de perímetros urbanos de baixa e de muito baixa densidade para promoção de um novo modelo de 

ocupação do território. 

83. Criar uma identidade de produtos 

turísticos como alternativa e complemento à 

margem Norte. 

Criar rotas turísticas compostas, promovendo: 

• Património natural muito rico e diversificado 

• Património edificado (forte componente de património industrial) 

• Artes e ofícios 

• Tradição e festejos 

• Criar origens demarcadas para  produtos regionais de qualidade (queijo, maça riscadinha, vinho) 

• Gastronomia 

• Práticas desportivas diversas 

• Sol-Praia e Serra-Sombra 

84. Projectos de qualificação patrimonial que 

apresentem interesse para o sector do 

turismo 

Associar o comércio à actividade turística nomeadamente para a venda dos produtos regionais de qualidade. 

Recuperação dos Moinhos de Maré e Moinhos de Vento  

Planos, regulamentos e obras de salvaguarda e valorização dos núcleos urbanos antigos (em especial quando 

se trata de património nacional e valores concelhios, bem como edifícios com interesse histórico e cultural, 

como é o caso dos edifícios com arquitectura de cariz vernáculo) 

85. Promover a qualidade ambiental como 

factor de suporte e durabilidade do sector 

turístico. 

Manutenção e valorização dos usos florestal e agrícola em área importantes da Rede Ecológica Metropolitana. 

Criação e valorização de Parques Florestais de Uso Múltiplo e Parques Urbanos nas áreas da Rede Ecológica 

Metropolitana. 

Ordenamento e recuperação de Matas 

Valorizar o património conjugando-o com as paisagens protegidas e/ou classificadas e as rotas turísticas. 

Disciplinar o uso das orlas costeiras e ribeirinhas. 

86. Requalificação dos Estuários do Tejo e 

do Sado e das frentes ribeirinhas e 

oceânicas 

Arranjo e ordenamento das frentes ribeirinhas definindo claramente áreas a preservar do ponto de vista 

ambiental e outras que servirão de apoio a actividades de recreio e lazer. 

Estabelecer os limites de capacidade (veículos, pessoas, áreas de construção) das áreas de recreio e lazer, 

acessos e estacionamento 
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87. Modernização das formas de gestão 

integrada.  

Modernização das formas de gestão integrada. Nomeadamente através do apoio à gestão integrada das áreas 

de saúde de Almada, Barreiro e Setúbal integrando todas as valências passando pela criação das 3 subáreas 

de saúde previstas e de uma gestão integrada interna e regional, criação de um Concelho de directores 

hospitalares e cobertura integral em médico de família a toda a população. 

88. Promover a escola de saúde e qualificar 

o ensino 

Apoio à escola de saúde (Instituto Politécnico) nas valências que possui ou pode vir a desenvolver. 

89. Reforço da rede hospitalar e dos 
serviços de retaguarda  

Reforço dos serviços de retaguarda para idosos, doentes terminais, doenças prolongadas, situações sociais de 
desacompanhamento na doença e acompanhamento médico especial no caso dos novos problemas de saúde 
(doenças associadas à toxicodependência, alcoolismo juvenil e adulto, gravidez adolescente, problemas 
mentais, etc.). 

Revitalização dos hospitais da Misericórdia desactivados para hospitais de retaguarda (cuidados continuados, e 
cuidados finais).  

Planeamento de novas unidades hospitalares na Península, (Seixal e Montijo/Alcochete) 

90. Reforço das estrutu-ras de tratamento 

das toxicodependências 

Criação de 2 CATS 

91. Estruturação de políticas integradas re-

gionais de acção social através da criação 

de um Grupo de Intervenção Permanente de 

Acção Social 

Criação de um Grupo Permanente de Acção Social através da estrutura das redes sociais e apoiado por um 

Observatório Social de monitorização da situação social 

Criação de estruturas e acções de formação permanente de técnicos e decisores na área do desenvolvimento 

económico-social local com apoio de uma escola superior local. 

Formação e integração da população nos mecanismos locais de decisão, na área social, educacional, cultural e 

do trabalho. 

92. Alargamento dos equipamentos e 

serviços de apoio a idosos, pes-soas 

dependentes e primeira infância 

Aumento de cobertura de creches e totalidade de cobertura de Jardins de Infância (crianças entre os 4 e os 5 

anos) 

Alargamento dos serviços de apoio domiciliário a idosos  

Apoio à construção experimental de lares de nova geração (apartamentos apoiados) 

93. Prioridade na intervenção a zonas de 

forte marginalidade e exclusão social 

Apoio aos projectos nas áreas de mais forte exclusão e marginalidade social (PLCP, Escolhas, etc.) 

Criação de equipamentos socio-desportivos de ar livre em zonas de exclusão e marginalidade social 

94. Prioridade à infância e juventude e a 

políticas de apoio a inserção fa-miliar dos 

grupos etários mais jovens 

Criação da loja da família – (rede de apoio às famílias). Esta entidade, que constitui um elemento estruturante 

das intervenções no domínio social deverá desempenhar funções ao nível de  apoio e aconselhamento às 

famílias e a crianças e jovens, apoio domiciliário a famílias com problemas, intervenção face à violência familiar, 

apoio a situações de solidão infantil e adolescente, formação social e familiar para além de permitir uma 

concentração dos serviços de apoio ás famílias 

95. Diversificação e ino-vação do tipo de 

equipamentos adaptando-o às necessidades 

actuais 

Apoio à instalação de equipamentos para crianças e jovens em situação e marginalidade social 

Apoio ao alargamento de serviços a população deficiente 



 

 

 

             

94 

Medidas Descrição Sumária 

96. Criação do Observatório Social Estrutura inter-institucional vocacionada para a promoção: de diagnósticos do mercado de trabalho regional, 

das necessidades de formação, da coordenação das políticas de combate à exclusão, da oferta de serviços à 

colectividade e de proximidade). Aproveitamento de um recurso articula instituições e serviços sociais de todo o 

concelho – a rede social. 

97. Criar uma Comissão Inter-Municipal para 

o património da Península (inventariação, 

classi-ficação e gestão do conjunto do 

património cultural e natural) 

Criar e promover a imagem da Península de 

Setúbal como uma área culturalmente 

dinâmica e diversificada através da criação 

articulada de equipamentos regionais de 

ensino de artes e de lazer para as 

populações locais. 

Criação de um organismo intermunicipal que elabore e implemente uma estratégia para a inventariação, 

classificação e gestão do património cultural e natural da Península, no espírito da nova lei do património, 

analisando, nomeadamente o estado de conservação e potencialidades para fins artísticos, turísticos ou 

educativos.  

Gerar formas inovadoras de difusão integrada das actividades culturais oferecidas pela Península de Setúbal 

editando programas mensais da oferta de todos os municípios, e programas de Festivais anuais. 

Desenvolver uma efectiva promoção da cultura junto das populações: construção da Escola de Dança,  apoio à 

Expansão das Escolas de Música de Almada e Barreiro e apoio a outras escolas de arte. 

Desenvolver actividades de gestão do património para fins diversificados, com o respeito dos princípios de 

Conservação: Rede Museológica, Criação e modernização de parques e centros de congressos, exposições e 

feiras especializadas e Desenvolver um projecto “ousado” para a implantação de um Museu/ Centro de 

Exposições de Arte e Cultura de escala internacional. 

98. Divulgar com visibilidade, organização 

lógica e cientifica as formas de expressão 

cultural local e o património natural, arque-

ológico, arquitectónico e sociocultural local 

Reactivar e modernizar a Revista da Associação de Municípios com estes objectivos. 

Promover a articulação entre organismos regionais ligados à cultura, escolas de diversos níveis e população 

(indivíduos e associações locais), na organização e modernização da Revista. 

99. Apoiar o movimento associativo, na 

oferta de novas formas de expressão e 

produção cultural 

Activação do grupo de coordenação e animação das colectividades culturais locais, e descentralizar para as 

colectividades algumas das responsabilidades de organização de festivais /encontros 

100. Criação do Observatório de 

Operadores Turístico-Culturais 

Vocacionado para a dinamização, coordenação e divulgação da oferta regional de serviços culturais e de lazer. 

101. Consolidação de uma Rede 

Museológica, articulando e modernizando os 

museus existentes  

Pretende-se criar uma rede de estruturas museológicas modernas, interactivas e dinâmicas, que privilegiem o 

aproveitamento inter-sistémico das estruturas urbanas e do património paisagístico,  natural e antropológico 

com as actividades tradicionais características da península, actuais e do passado  (cortiça, actividades agro-

pecuárias, pesca artesanal no mar e nos rios, construção naval, salinas, tecnologias), as actividades recreativas 

de mar e rio, as actividades industriais e as actividades artísticas principalmente as que promovam figuras 

culturais da Península. 

102. Priorizar a oferta desportiva alargada 

au-mentando a qualidade, quantidade e 

diversidade actualmente existente, 

aumentando a população com práticas 

desportivas nomeadamente entre os jovens 

e mulheres 

Aumentar a prática desportiva da população em geral  

Apoiar as colectividades que desempenham bom trabalho ao nível do desporto 
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103. Garantir a prática desportiva escolar - 

do ensino pré-escolar ao secundário – em 

espaços apropriados 

Apetrechar todas as escolas do ensino obrigatório 1º e 2º ciclos com equipamentos básicos de prática 

desportiva 

104. Qualificar os recursos humanos, 

nomeadamente, direcções desportivas e 

pessoal de enquadramento nas várias mo-

dalidades 

Estudar as necessidades de recursos humanos para a animação desportiva  

Formar uma escola de animadores desportivos, ligados a uma escola superior local 

105. Articular as políticas desportivas 

regionais através de Plano Desportivo Re-

gional de médio prazo de articulação 

intermunicipal e com a participação do 

associativismo local 

Elaborar um Plano Desportivo Regional para o período 2001/2005 com os equipamentos e as actividades 

prioritárias a desenvolver obviando a repetições de investimentos entre municípios 

106. Melhorar a rentabilização (social e 

económica) dos equipamentos desportivos 

públicos, nomeadamente através do 

incremento da coordenação intermunicipal. 

Activar o Grupo de Desporto da Associação de Municípios  

Fazer a divulgação sistemática das actividades desportivas de âmbito regional 

107. Melhorar a Rede de Equipamentos Construir um pólo desportivo integrado que permita o acolhimento, a prática e realização de competições 

desportivas diversas (Por exemplo: Golfe, Parapente...). Construção de um centro de acolhimento de treinos e 

ainda de Pavilhões Gimnodesportivos, piscinas nas sedes de concelho 

108. Criação de instrumentos financeiros de 

base regional 
Promoção da criação de novos instrumentos financeiros de base regional e reforço/reconversão dos já 

existentes, na base da emergência de formas renovadas e efectivas de parceria entre empresas e instituições 

públicas e privadas de apoio ao desenvolvimento regional, visando, acima de tudo, melhorar as condições de 

financiamento por parte das empresas e a partilha de riscos e custos associados à realização de investimentos 

de médio e longo prazo, vocacionados para a promoção de vantagens competitivas de médio e longo prazo 

associadas à inovação, diferenciação e qualificação da oferta e ao seu ajustamento às novas tendências da 

procura, seja no mercado doméstico, seja no espaço global, através de formas de internacionalização 

equilibradas e arrojadas, no quadro de uma maior incorporação de valor acrescentado no processo produtivo e 

de um alargamento das cadeias de valor industriais: Sociedades de Capital de Risco, de semente e 

desenvolvimento, Fundos de Investimento Regionais, Sociedades de Garantia Mútua e Linhas de Crédito 

Especiais. 

109. Promoção da cons-tituição de redes de 

coo-peração de empresas nas fileiras 

automóvel, eléctrica e metalomecânica 

Promoção e apoio financeiro à constituição de redes de cooperação de empresas, no contexto das fileiras 

automóvel, eléctrica e metalomecânica, que ostentam, apesar de tudo, níveis diferenciados de desenvolvimento 

competitivo na região, orientadas, preferencialmente, para o fornecimento qualificado de 1ª ou 2ª linhas, de forte 

incorporação de valor acrescentado, a fabricantes que já operam ou que perspectivam vir a operar internamente 

ou na própria região, procurando-se acompanhar, por outro lado, de perto, os seus movimentos de 

globalização, e à emergência de novas iniciativas locais em sectores de elevado potencial de crescimento 

futuro, no quadro da emergência da “Nova Economia” e das novas tecnologias de informação e comunicação, 

com fortes efeitos de arrastamento sobre todas as actividades. 
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110. Promover a cooperação entre 

empresas ligadas ao turismo 

Estímulo da cooperação entre empresas e os diversos agentes com interesse na cadeia de valor turística tendo 

em vista a requalificação e desenvolvimento competitivo desta fileira na região passando pela orientação das 

novas formas de apoio financeiro, de que falámos anteriormente, para o desenvolvimento de produtos turísticos 

integrados, de elevada qualidade, diversidade e valor acrescentado, que contemplem, como é óbvio, sol e praia 

qualificados e devidamente articulados com novas formas de ordenamento do território, promotoras de um 

desenvolvimento harmonioso entre floresta, actividades de lazer várias, turismo rural e de habitação, turismo 

desportivo, e potenciadores de espaços urbanos e comerciais mais qualificados e sofisticados onde se cruzam, 

mais amiúde, zonas habitacionais com espaços verdes e de recreio e de lazer, com a valorização do património 

histórico e cultural, do sistema de transportes e das vias de comunicação, aproveitando a sua posição central, 

junto da principal metrópole portuguesa, e com a correcção, sempre que possível, de algumas situações piores 

ao nível do ordenamento do território. 

111. Criação de novas infra-estruturas de 

suporte 

Criação de novas infra-estruturas de suporte ou a dinamização das actuais (articulação dos diversos parques 

industriais e/ou científicos e Tecnológicos, por exemplo), preferencialmente orientadas para a prestação de 

serviços nas fileiras automóvel, eléctrica e metalomecânica, com forte peso na região, devidamente articuladas 

com instituições congéneres no país e no exterior, nomeadamente em termos da criação de centros de 

inteligência e de observatórios das actividades, que permitam uma maior iniciativa e participação dos agentes 

da região na formulação de políticas de desenvolvimento dirigidas à mesma, de centros de formação, em 

articulação com associações sectoriais e regionais e instituições universitárias, de quadros técnicos e mão de 

obra especializados e de instituições de interface tecnológico, mais orientados para a satisfação das 

necessidades dos fabricantes destas fileiras. 

112. Afirmação dos interesses da região na 

captação de IDE estru-turante 

Afirmação dos interesses da região na captação de IDE estruturante, que dialogue com o tecido empresarial de 

PME regional e nacional, com os grandes fabricantes já instalados, com as infra-estruturas tecnológicas e de 

suporte existentes, proporcionando, desta maneira, pela acumulação, pelas PME, de um conjunto de novas 

competências organizacionais, comerciais, tecnológicas, a criação de algumas das condições necessárias para 

futuros movimentos de multinacionalização de empresas ou de redes de empresas nacionais e, em particular, 

da região. 

113. Estrutura de apoio ao empresário Criação de uma estrutura regional de acolhimento, acompanhamento e apoio ao empresário, especialmente 

vocacionada para a dinamização e qualificação da pequena e micro iniciativa empresarial. Tal estrutura deveria 

funcionar como rede de difusão da informação relevante para as empresas, como “descodificador” local dos 

sistemas nacionais de incentivos à criação e modernização das empresas, como mediador da prestação de 

serviços de consultoria económico-tecnológica às PME; como promotor de estudos de viabilidade de 

oportunidades de negócio e como promotor de acções de formação profissional orientadas para a 

empresarialidade. 

114. Observatório da Metalomecânica Criação do Observatório da Metalomecânica vocacionado para a realização de diagnósticos, permuta de 

informação relevante e promoção de parcerias de negócios. 

115. Observatório dos Serviços de Logística Criação do Observatório dos serviços de logística, com vocação similar ao anterior.  
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116. Medidas visando a melhoria  da rede 

de instituições de ensino 

Actuações que passarão pelo aumento da cobertura de pré-escolar, construção /substituição de escolas do 

Ensino Básico e Secundário (pré-fabricados, provisórios), instalação de ensino e sistemas de suporte às novas 

tecnologias de comunicação e informação na totalidade das escolas do 1º ciclo, promover parcerias com o 

ensino universitário no domínio do Ambiente, Produção de Aquacultura, Meios Marinhos e Estuarianos, 

promover Alcochete como ponto de apoio à investigação e produção de Aquacultura, Meios Marinhos e 

Estuarianos, e reforço do Politécnico no Arco Ribeirinho. 

117. Medidas de apoio ao desenvolvimento 

e criação de escolas profissionais e das 

suas interfaces com o ensino regular e 

empresas 

Actuações que permitam um aumento significativo do número de lugares das escolas profissionais, o aumento 

da formação em posto de trabalho e construção de laboratórios e oficinas em escolas secundárias e 

profissionais. 

Privilegiar a criação de cursos com carácter inovador em termos das novas tecnologias sempre em forte 

articulação com as necessidades dos potenciais empregadores locais e recorrendo a algumas Universidades 

existentes. 

118. Apoio à formação de professores e 

criação de um sistema de incentivos para 

projectos inovadores 

Apoio à formação de professores e incentivo à sua substituição para efeitos de formação, apoio a projectos 

inovadores nas escolas ou nas comunidades, apoio dos municípios a projectos pedagogicamente inovadores 

119. Elaboração de programas para apoio 

pedagógico para zonas de exclusão e 

crianças e jovens absentistas ou com forte 

insucesso 

Dotação de recursos para acompanhamento de crianças e jovens absentistas ao nível da escolaridade 

obrigatória, dotação das escolas de risco de equipas técnicas de apoio a crianças e jovens com problemas 

comportamentais, apoio do municípios a projectos com crianças e/ou famílias em zonas problemáticas 

120. Fomento de instâncias de reflexão e 

acção, entre as várias estruturas 

intervenientes nos “sistemas locais de 

educação” 

Criação de um Observatório de sucesso/insucesso e abandono na CAE, criação de Comissões Locais de 

Educação em todos os concelhos ligados ao Observatório de Educação; criação da Comissão Regional de 

Educação para monitorizar o avanço da formação qualificação da mão-de-obra local e com apoio de uma 

escola superior local 

121. Cursos de pós-graduação e especia-

lização técnica dirigida aos cachos regionais  
A inovação empresarial e o desenvolvimento de investigação estrategicamente relevante para as regiões 

dependem de parcerias regionais fortes. Esta medida visa assim a identificação e promoção, junto de entidades 

do Sistema de Ensino Superior, de cursos de pós-graduação, orientados para as necessidades tecnológicas 

dos cachos regionais, como por exemplo no sector automóvel, logística e transportes, electrónica de defesa e 

telecomunicações, vitivinicultura, turismo, etc. Estes cursos podem ser implementados através de parcerias com 

Universidades nacionais ou estrangeiras onde estas especializações estejam já implementadas e testadas. Em 

paralelo seria criada por uma entidade regional ligada ao tecido empresarial um regime de bolsas especiais que 

permitiria a especialização/estágio no estrangeiro formandos. O montante destas bolsas seria alvo de retorno 

para estas instituições depois da integração destes formandos  nas empresas da região. Para isso teria que 

existir um contracto de formação avançada destes jovens entre as universidades, associações empresariais e 

entidades regionais. 
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